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Z początkiem tego roku WTA (Women’s Tennis Association) dokonała 
znaczącej, choć mało nagłośnionej, zmiany w regulaminie turniejów 
WTA Tour. Organizacja uznała, że wracające po urodzeniu dziecka 
tenisistki będą miały chroniony ranking. Zawodniczki mają prawo ko-
rzystać z tego prawa w dwunastu turniejach przez trzy lata od dnia 
narodzin dziecka. Ponadto tenisistkom po ciąży zagwarantowano, że 
w pierwszej rundzie nie spotkają się z rozstawioną rywalką. Nie udało 
się jednak wprowadzić postulatu jednej ze słynnych tenisowych ma-
tek, Sereny Williams, by zawodniczki korzystały z miejsca w klasyfika-
cji WTA, które zajmowały przed zakończeniem kariery.

Zmiany wprowadzono dzięki lobbystycznym działaniom Sereny Wil-
liams i Viktorii Azarenki, dwóch tenisowych mam, które łącznie wy-
grały 25 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej. O ile Ame-
rykance udało się, choć z wieloma trudnościami, wrócić na dobre do 
sportu po urlopie macierzyńskim, o tyle Białorusinka nie może dojść 
do dawnego poziomu.

W polskim sporcie z powrotami po macierzyństwie różnie bywało. 
Budującym przykładem jest kontynuacja kariery po urodzeniu dziec-
ka zmarłej w ubiegłym roku Ireny Szewińskiej. „Pierwsza dama pol-
skiego sportu” zdobywała potem medale olimpijskie na igrzyskach 
w Monachium i Montrealu. W ostatnim czasie na olimpijskim podium 
stawały inne matki – Renata Mauer-Różańska w strzelectwie sporto-
wym czy Zofia Noceti-Klepacka w żeglarstwie.

Ale powrót do sportu w takich przypadkach jest zawsze trudny. W wy-
wiadzie dla „Forum Trenera”, udzielonym Sebastianowi Parfjanowi-
czowi, mówi o tym medalistka trzech ostatnich igrzysk olimpijskich, 
kajakarka Beata Rosolska, dawniej Mikołajczyk. Tę sytuację z punk-
tu widzenia szkoleniowego analizuje trener kadry kajakarek Tomasz 
Kryk. Beata Rosolska otrzymała wsparcie nie tylko od szkoleniowca, 
ale również od Ministerstwa Sportu i Turystyki, od jednej ze spółek 
Skarbu Państwa. Nie może – tak jak po zmianach w WTA tenisistki – 
liczyć na taryfę ulgową od MKOl. O igrzyska walczy niemal od zera. 
Warto kibicować naszej multimedalistce Warto kibicować naszej mul-
timedalistce w walce o kwalifikację do Tokio. 

Szanowni
Państwo!



z Rafałem PiechotĄ rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski
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Światowa Konferencja Antydopingowa w Katowicach

Mamy w Polsce dobry czas dla 

antydopingu

FORUM TRENERA

 Inauguracja Polskiej Agencji Antydopingowej 
(POLADA) na PGE Narodowym w Warszawie. 
Od lewej: dyrektor POLADA Michał Rynkowski, 
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka i Rafał 
Piechota z Biura Ministra MSiT. 
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Forum Trenera: Jaką rangę w świecie sportu ma Światowa Konfe-
rencja Antydopingowa?
Rafał Piechota: To jest najważniejsza impreza antydopingowa na 
świecie. W Katowicach będziemy gościć przedstawicieli wszyst-
kich gremiów, które zajmują się walką z dopingiem, począwszy od 
reprezentantów federacji międzynarodowych, poprzez członków 
rządów, skończywszy na pracownikach narodowych organizacji an-
tydopingowych. W kongresie wezmą udział również sportowcy, na-
ukowcy, dziennikarze. Gdybyśmy porównali Światową Konferencję  
Antydopingową do zawodów sportowych, byłyby to igrzyska olimpij-
skie. Można oczywiście zestawić konferencję z sesjami MKOl. Mia-
łem przyjemność uczestniczyć w takiej sesji i rozmach, jaki towarzy-
szy konferencji antydopingowej, jest jednak większy. To nie tylko trzy 
dni obrad. Podobnie jak na igrzyskach mamy otwarcie i zamknięcie 
konferencji z elementami artystycznymi, są liczne spotkania towarzy-
szące temu kongresowi. W związku z tym, że gośćmi są przedstawi-
ciele rządów, musimy też zadbać o właściwe zabezpieczenie. Skala 
tego przedsięwzięcia jest ogromna. 

Z jednej strony to zła informacja, bo znaczy, że zjawisko dopingu 
jest powszechne, z drugiej jednak takie konferencje pokazują, że 
w świecie sportu, i nie tylko w nim, istnieje silna wola walki z tym 
zjawiskiem.
RP: Odzwierciedla to w pewien sposób wzrost znaczenia i rozpo-
znawalności Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Nastąpiła 
kolosalna zmiana. Kiedy agencja zaczynała swoją działalność, trud-
no było znaleźć gospodarza siedziby tej organizacji. WADA została 
ulokowana w Lozannie, głównie z tego powodu, że tam mieściły się 
siedziby wielu organizacji sportowych, w tym MKOl. Po pewnym cza-
sie państwa zaczęły ubiegać się, wręcz rywalizować, o to, żeby gościć 
u siebie na stałe Światową Agencję Antydopingową. Główne biuro 
WADA znajduje się dziś w Montrealu, a biura regionalne tej organiza-
cji zlokalizowane są w kilku państwach. 

Wracając do pytania, tak wygląda obraz walki z dopingiem w sporcie. 
Kiedy wszystko idzie dobrze, nikt się nie interesuje naszą pracą. Do-
piero gdy wybuchają wielkie skandale, świat zwraca uwagę na pro-
blem dopingu. Wszystkie najważniejsze działania podjęte w walce 
z dopingiem w sporcie były konsekwencją wielkich skandali. WADA 
by nie powstała, gdyby nie skandal z udziałem grupy Festina podczas 
Tour de France w 1998 roku. Konwencja Antydopingowa Rady Europy  
nigdy nie zostałaby przyjęta, gdyby nie skandal z udziałem Bena 
Johnsona w 1988 roku. Istnieje pewna sekwencja zdarzeń. Najpierw 
mamy do czynienia z kryzysem, a potem staramy się z nim sobie radzić 
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Gdybyśmy porównali Światową Konferencję 
Antydopingową do zawodów sportowych, by-
łyby to igrzyska olimpijskie. Skala tego przed-
sięwzięcia jest ogromna – Rafał Piechota 
z Biura Ministra Ministerstwa Sportu i Turystyki 
mówi o listopadowej konferencji w Katowicach i po-
stępach Polski w walce z dopingiem.
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i przez to ta walka z dopingiem jest wzmacniana. Nawet ostatnia sytu-
acja związana ze skandalem dopingowym w Rosji sprawiła, że WADA 
przyjęła nowy standard dotyczący zgodności z Kodeksem jego sygna-
tariuszy i wdrożyła nowy model działań śledczych. To na pewno nie 
zdarzyłoby się tak szybko, gdyby nie skandal w Rosji.

Ilu i jakich gości możemy spodziewać się w Katowicach?
RP: Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dwóch tysięcy uczestników. 
Poprzednie konferencje zgromadziły od tysiąca do półtora tysiąca 
gości. WADA liczy na wyższą frekwencję, bo konferencja odbywa 
się w Europie. Wśród gości spodziewamy się m.in. przewodniczące-
go MKOl Thomasa Bacha, który będzie uczestniczył w sesji otwar-
cia. Będzie wielu szefów federacji, wielu ministrów sportu z różnych 
krajów świata, przedstawiciele komitetów organizacyjnych igrzysk 
olimpijskich w Tokio, Pekinie i w Paryżu. Jesteśmy w stałym kontak-
cie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Spraw  
Wewnętrznych. Pojawią się polscy urzędnicy w randze ministrów  
i wiceministrów.

Znany jest już program konferencji. Jak by go pan podsumował?
RP: Konferencja jest organizowana co sześć lat i służy m.in. symbo-
licznemu podsumowaniu pracy ustępującego prezydenta oraz wyty-
cza zadania nowych władz na przyszłość. Uczestnicy będą omawiać 
zmiany, jakie zaszły i zajdą w środowisku antydopingowym.

Jakich zmian można się spodziewać?
RP: Będą prowadzone dyskusje o czekających nas zmianach legi-
slacyjnych, o nowym kodeksie, o nowych standardach międzynaro-
dowych. Na tej konferencji zmienione zostaną wszystkie standardy 
międzynarodowe WADA. Przyjęte zostaną dwa nowe, w tym dla nas 
niezwykle istotny – dotyczący informacji i edukacji.

Czym są międzynarodowe standardy WADA?
RP: To są dokumenty, w których WADA określa pewne minimalne 
wymogi dla działań, które muszą być prowadzone przez właściwe 
podmioty, głównie organizacje antydopingowe. Istnieje na przykład 
standard w zakresie badań i śledztw, który dotyczy przebiegu kon-
troli antydopingowej. Istnieje standard dotyczący laboratoriów, który 
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nikt się nie interesuje naszą pracą. 
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określa wymogi minimalne dla takiej placówki, aby uzyskała, a potem 
podtrzymała akredytację WADA. Wszystkie przepisy dotyczące stan-
dardów będą w Katowicach aktualizowane i zmieniane. Jak wspo-
mniałem, pojawią się nowe standardy. Jeden dotyczący zarządzania 
wynikami badań, czyli tym, co się dzieje od momentu stwierdzenia 
pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej. Regulacja nastąpi 
m.in. w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Kolejny standard do-
tyczy minimalnych wymogów działalności informacyjnej i edukacyj-
nej. WADA określi, co trzeba robić w zakresie informowania zawodni-
ków i społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Wielkim problemem było 
do tej pory to, że organizacje antydopingowe nie miały pieniędzy na 
prowadzenie działań edukacyjnych i tego nie czyniły. WADA uważa, 
że edukacja antydopingowa musi być prowadzona, jest istotną czę-
ścią działań antydopingowych, i dlatego wyznacza pewien minimalny 
standard działań w tym zakresie.

Na konferencji nastąpi zatwierdzenie ministra Witolda Bańki na 
stanowisko szefa WADA.
RP: To będzie formalność. Po zakończeniu procesu wyborczego, któ-
ry miał miejsce w maju w Montrealu, wszyscy jednomyślnie podpisali 
deklarację, w której jako kandydata przedstawili ministra Bańkę. Nie 
ma innej możliwości jak wybór tego właśnie kandydata. W Katowi-
cach minister wystąpi na sesji otwarcia konferencji, przedstawiając 
plany na przyszłość. Były one prezentowane w trakcie kampanii, na-
tomiast nie było możliwości spotkania się ze wszystkimi osobami ze 
świata sportu, by je szczegółowo poinformować o programie.

Minister Witold Bańka został prezydentem WADA, Polska organi-
zuje Światową Konferencję Antydopingową – to wszystko świad-
czy o dużym wzroście roli Polski w walce z dopingiem.
RP: To proces, który zaczął się kilka lat temu, a którego przyspieszenie 
nastąpiło w 2016 roku. Wtedy zaczęliśmy wchodzić do światowej elity 
walki z dopingiem. Przypomnę jednak, co działo się w tym 2016 roku – 
nastąpiło ryzyko stwierdzenia niezgodności polskiego ustawodawstwa 

ze Światowym Kodeksem Antydopingowym. Chodziło o kilka kwestii, 
głównie konsekwencji nietrafionych zmian w ustawie o sporcie, które 
miały miejsce rok wcześniej. Podam przykład. Polskie związki sportowe 
rozstrzygały sprawy dyscyplinarne we własnym zakresie, a to nie był 
model zalecany przez WADA, prowadził bowiem do patologicznych 
rozwiązań. Część polskich związków wymierzała kary nieproporcjonal-
ne do przewinień, których się dopuścili sportowcy. Spowodowało to, 
że WADA musiała się odwoływać od dziesiątek polskich spraw. WADA 
co pół roku przygotowuje raport na temat spraw prawnych, w tym dys-
cyplinarnych, prowadzonych przed organami krajowymi. W tym rapor-
cie Polska do 2016 roku miała osobny podrozdział. To było mnóstwo 
spraw. Dziś może pojawia się jedna. Ale wykonaliśmy wtedy ogrom 
pracy. WADA domagała się, byśmy wprowadzili jak najszybciej zmia-
ny, bo inaczej nasi sportowcy nie pojadą na igrzyska olimpijskie w Rio 
de Janeiro. Reprezentanci Polski mogli być potraktowani tak samo jak 
zawodnicy rosyjscy, mimo niewspółmierności winy. Dzięki sprawnej 
pracy polskiego Sejmu udało się latem 2016 roku uchwalić kilka naj-
bardziej istotnych przepisów. 

W tym samym roku rozpoczęliśmy prace nad dużą, kompleksową usta-
wą o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przeprowadziliśmy chirurgiczne 
cięcia. Ustawa reformowała system antydopingowy w miejscach, gdzie 
ta reforma była potrzebna. Najważniejsza zmiana dotyczyła formy 
prawnej organizacji odpowiedzialnej za walkę z dopingiem. W tym celu 
utworzyliśmy państwową osobę prawną – Polską Agencję Antydopin-
gową (POLADA). Ustawa weszła w życie w lipcu 2017 roku.

Co zmieniła działalność POLAD-y?
RP: Trzeba mocno pochwalić POLAD-ę: za jej profesjonalizm, za to, 
w jak krótkim czasie zbudowała mocną wiarygodność. Zawsze jej 
działania były wysoko oceniane, także w tej poprzedniej formie praw-
nej, ale teraz po zmianach zyskała wiele nowych możliwości. Dzięki 
przepisom ustawy POLADA może m.in. prowadzić komercyjne kon-
trole antydopingowe, stworzyliśmy też możliwość realizacji kontroli 
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na zlecenie innych podmiotów niż ministerstwo. Wcześniej Komisja 
do Zwalczania Dopingu w Sporcie nie miała takich uprawnień. Dziś 
jeśli na przykład UEFA poprosi o kontrolę na terenie Polski, to kon-
trolerzy POLAD-y mają prawo ją wykonać. Ułatwia to życie obecnej 
agencji antydopingowej, ale jest też prestiżowe dla Polski. Ponadto 
wcześniej  nie mieliśmy możliwości wysyłania kontrolerów na zgru-
powania zagraniczne. Mogliśmy tylko biernie przyglądać się, jak spor-
towcy przygotowują się w odległych regionach świata… 

Zdaje egzamin prowadzenie przez POLAD-ę własnego pionu 
śledczego. Ta komórka inicjuje sporo spraw. Dobrze zorganizowany 
jest system współpracy z tzw. whistleblowers, czyli sygnalistami, oso-
bami, które anonimowo czy pod swoim nazwiskiem zgłaszają po-
dejrzane przypadki. Kiedyś nie bardzo wiedzieliśmy, co z tymi infor-
macjami robić, dziś pion śledczy wszystkie te informacje dokładnie 
analizuje.

W jakim miejscu w takim razie w światowej hierarchii znajduje się 
polski system antydopingowy?
RP: Mamy w Polsce dobry czas dla antydopingu. Jak zmierzyć nasze 
miejsce na świecie? Jeżeli mierzymy liczbą pobieranych próbek, to je-
steśmy w pierwszej piętnastce. Ale to nie wystarczy, żeby stwierdzić, 
czy system jest dobry, czy nie. Rosjanie byli kiedyś w pierwszej trójce 
krajów pobierających próbki, ale wiemy, że ten system nie był dobry. 
Można spojrzeć przez pryzmat funkcji, które Polacy pełnią w organi-
zacjach antydopingowych, co zawsze jest dowodem uznania naszego 
dorobku. W tym aspekcie wypadamy bardzo dobrze. Minister Witold 
Bańka jest przyszłym prezydentem WADA, jest członkiem Komitetu 
Wykonawczego. Dyrektor POLAD-y Michał Rynkowski jest zastępcą 
przewodniczącego Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową. 
Ja kieruję forum CAHAMA, które w Europie zajmuje się wszystkimi 
sprawami dotyczącymi funkcjonowania Światowej Agencji Antydo-
pingowej.

Do tego dochodzi ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jest wzor-
cowym aktem prawnym, który WADA promuje w państwach naszego 
regionu. Obecnie pracujemy z Ukrainą, wcześniej z Gruzją. Agencja 
uczestniczy w drugim programie partnerstwa, czyli pomaga rozwi-
jającym się agencjom antydopingowym, aby osiągnęły odpowiedni 
poziom jakości działań antydopingowych. POLADA pierwszy taki 
projekt ukończyła z Azerbejdżanem. Został bardzo wysoko oceniony 
przez WADA. W Azerbejdżanie powstała od podstaw agencja, co jest 
dużą zasługą POLAD-y. Z Ukrainy, gdzie teraz działa POLADA, po 
niecałych dwóch latach wycofali się Niemcy. Jeżeli tam odniesiemy 
sukces, to znaczy, że jesteśmy bardzo skuteczni.

Trzeba dodać też organizację przez Polskę konferencji w Katowicach. 
Pozycja Polski w walce z dopingiem plasuje nas w czołowej grupie 

państw. Zastosowałbym tu podział na kraje, które osiągnęły już pe-
wien poziom, takie, które znajdują się w trakcie tego procesu, i grupę 
państw, które nie rozpoczęły jeszcze żadnych działań. My jesteśmy 
w tej najlepszej grupie. Czy ona liczy 15 czy 30 państw? Trudno po-
wiedzieć. Ciężko rywalizować z USADA, ASADA, UKAD, ale my nie 
potrzebujemy tak rozbudowanych organizacji. Jesteśmy mniejszym 
krajem, z mniejszą liczbą sportowców. W UKAD pracuje w samej 
agencji 50 osób, w Polsce 15 osób. Takie są nasze potrzeby.

Istotą rzeczy w działalności takich organizacji jest powstrzymanie 
oszustów. Czy można powiedzieć, że jest ich mniej?
RP: Rozgraniczyłbym kwestię świadomości od pozytywnych przy-
padków. Większa świadomość nie zawsze oznacza mniej wpadek 
podczas kontroli, bo liczba wpadek może być konsekwencją większej 
skuteczności POLAD-y. Wyjaśnię. Podczas prac nad ustawą o zwal-
czaniu dopingu w sporcie zadaliśmy sobie pytanie, kiedy ustawa 
odniesie swój skutek? Jak to zmierzyć? Czy wtedy, gdy przypadków 
dopingu będzie więcej, czy gdy będzie ich mniej? Gdy więcej, to może 
przecież oznaczać, że działamy efektywnie, ale jeśli mniej, to też 
może być skutkiem efektywnego działania kontrolerów, bo zawod-
nicy uznali, że nie ma sensu stosować dopingu. Ciężko jest zdefinio-
wać sukces w antydopingu. Jednak nam się wydaje, że świadomość 
wzrosła. Kampania społeczna „Gramy Fair” dotarła do wielu tysię-
cy osób. Jedna kampania nie rozwiąże jednak problemu, to sprawa 
długiej inwestycji w edukację. A z tym bywa problematycznie. Inne 
agencje muszą dokonywać szacunków, w co opłaca im się inwesto-
wać. Czy zwiększyć liczbą kontroli? Czy prowadzić dodatkowe akcje 
edukacyjne? Logiczne, że wybierają kontrole. My chcieliśmy uniknąć 
takiej sytuacji w Polsce i dzięki przepisom ustawy POLADA otrzymuje 
środki z innego źródła na działalność edukacyjną. To jest nowatorskie 
rozwiązanie.

Na problemy walki z dopingiem nie patrzy pan tylko jako urzędnik 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale również jako naukowiec. Jest 
pan autorem pracy Reguły antydopingowe w prawie międzynarodo-
wym. Jak z perspektywy nauki wygląda walka z dopingiem?
RP: Od kilku lat zajmuję się sprawami antydopingowymi. Napisałem 
sporo artykułów na ten temat, a wspólnie z zespołem z mojej rodzi-
mej uczelni – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygoto-
wałem też podręcznik prawa sportowego, który ukazał się nakładem 
wydawnictwa Beck. Nie ma w Polsce wielu osób, które potrafiłyby 
się wypowiedzieć na temat prawnych aspektów walki z dopingiem. 
Trochę to przypomina sytuację z dziennikarzami piszącymi o dopingu.  
Zajmują się tym tylko wtedy, kiedy pojawia się skandal, brakuje na-
tomiast specjalistów skupionych jedynie na tym problemie. W nauce 
również problem antydopingu w większości przypadków istnieje na 
marginesie innych zainteresowań naukowych. 

Jakie zagadnienie antydopingowe obecnie pan opracowuje?
RP: Mam otwarty przewód doktorski na temat statusu WADA 
w prawie międzynarodowym i krajowym. WADA jest fundacją prawa 
szwajcarskiego, a mimo to w każdym kraju obowiązują reguły tej or-
ganizacji i są one przestrzegane. Z prawnego punktu widzenia może 
się pojawić pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro jest to organizacja 
prywatna? Także w Polsce stanęliśmy przed dylematem, jak do nasze-
go systemu wprowadzić pewne rozwiązania, które obowiązują w Ko-
deksie antydopingowym. Bo przecież Kodeks nie jest źródłem prawa, 
nie jest umową międzynarodową. To bardzo interesujące zagadnienie, 
fascynujący temat.
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Ustawa o zwalczaniu dopingu  
w sporcie Jest wzorcowym aktem 
prawnym, który WADA promuje  
w państwach naszego regionu.



Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
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Wcześniej  nie mieliśmy 
możliwości wysyłania 
kontrolerów na zgrupowania 
zagraniczne. Mogliśmy tylko 
biernie przyglądać się, jak 
sportowcy przygotowują się  
w odlegŁych regionach świata. 
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były w sposób amatorski. Nie było standardu badań, który globalnie 
i bardzo szczegółowo określa proces pobierania próbek, zabezpie-
czania transportu i ustala wszelkie etapy kontroli antydopingowej. 
W tamtym czasie wszystkie regulacje były tworzone oddolnie, samo-
istnie. W Polsce funkcjonowała jedna procedura, a w innych krajach 
odmienne, natomiast międzynarodowe federacje sportowe miały 
swoje własne regulacje.

Sytuacja zmieniła się wraz z powołaniem w 1999 roku Światowej 
Agencji Antydopingowej. Pierwszymi konkretnymi rezultatami pracy 
WADA było opracowanie Światowego Kodeksu Antydopingowego 
i Międzynarodowych Standardów WADA. To pozwoliło na ujedno-
licenie przepisów antydopingowych. Powstanie tych regulacji mia-
ło ogromny wpływ na działalność Komisji ds. Zwalczania Dopingu 
w Sporcie, która musiała dostosować wszelkie procedury do nowych 
przepisów. Konieczne były głębsze zmiany.

Jakie to były zmiany?
MR: Formuła Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie okazała się 
niewystarczająca. Przepisy, na których podstawie działała, były nie-
jasne, jej struktura nieprzejrzysta. Co za tym idzie – decyzje Komisji 
wywoływały pewne wątpliwości natury prawnej i finansowej. 

Forum Trenera: Polski system walki z dopingiem ma już ponad 30 
lat. Jak bardzo zmienił się od 1988 roku?
Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej  
(POLADA): Na początku działania i struktura organizacji zajmujących 
się walką z dopingiem były bardzo skromne. Pierwsze instytucje sku-
piały ludzi pracujących społecznie. Ale to właśnie te osoby tworzyły 
zręby polityki antydopingowej w Polsce. Najpierw prowadziła ją Rada 
do Walki z Dopingiem w Sporcie, która przekształciła się w Komisję 
do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Do 1993 roku działania tych or-
ganizacji opierały się na tworzeniu legislacji, polityki i wzorów postę-
powań. W latach 90. XX wieku zaczęto już pobierać próbki, chociaż 
jakbyśmy popatrzyli z dzisiejszej perspektywy, badania realizowane 

z MichałEM RynkowskiM rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski
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Światowa Konferencja Antydopingowa w Katowicach

Ogromny krok 

naprzód
Polski system walki z dopingiem ma już 30 lat. Jak wy-
glądał wczoraj i jak działa dziś – o kluczowej zmianie, 
jaką było wprowadzenie ustawy o zwalczaniu dopin-
gu w sporcie, mówi w rozmowie z „Forum Trenera” 
dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) 
Michał Rynkowski.



Ustawa o zwalczaniu dopingu jest traktowana w wielu innych krajach 
jako regulacja wzorcowa. Przedstawiciele agencji antydopingowych 
czy rządów kopiują nasze rozwiązania. Tak traktują nasz akt praw-
ny w Azerbejdżanie i na Ukrainie, a pewne wzory przejmuje Turcja 
i Portugalia. Bardzo dobrze ustawa została oceniona przez WADA. 
Jednym z przepisów, który stał się przedmiotem zazdrości narodo-
wych agencji antydopingowych, jest przepis dotyczący obligatoryjnej 
współpracy służb i prokuratury z POLAD-ą. W większości krajów ta-
kie współdziałanie opiera się na podstawie porozumień, a nie aktów 
prawnych, i nie zawsze się sprawdza.

Czy służby chętnie współpracują z POLAD-ą?
MR: Wiadomo, że sprawy dopingowe nie są najwyższym priorytetem 
dla służb. Ale mimo to widzimy bardzo dużo dobrej woli, współpra-
cy i coraz więcej zrozumienia dla tej materii. Przedstawiciele służb 
państwowych widzą, że sprawy dopingowe łączą się z innymi pro-
blemami, którymi się zajmują, jak: działalność zorganizowanych grup 
przestępczych, nielegalna produkcja farmaceutyków, handel narko-
tykami. Przez zebranie dowodów w wąskiej dziedzinie przestępstw  
antydopingowych można przejść do szerszych zagadnień kryminal-
nych.

Jak bardzo działalność POLAD-y zmieniła polski sport?
MR: Działania antydopingowe są traktowane poważniej. Sami za-
wodnicy dostrzegają, że małe błędy prowadzą do ogromnych kon-
sekwencji. Niedostosowanie się do wytycznych dotyczących stoso-
wania suplementów diety, brak wypełniania danych pobytowych, 
spożywanie niektórych produktów żywnościowych z takich krajów 
jak Chiny czy Meksyk, gdzie mięso może być zanieczyszczone clen-
buterolem, może oznaczać dla sportowców długoletnią dyskwalifi-
kację, a czasami koniec kariery. Na pewno nasze działania wpływają 
na to, że skala stosowania substancji zabronionych maleje. Tak przy-
najmniej wynika ze statystyk. Jednakże wiemy również, że są pewne 
grupy zawodników, czasami bardzo młodych, którzy stosują sub-
stancje niedozwolone i publicznie się z tym obnoszą. Mamy jeszcze 
sporo do zrobienia w sferze edukacji i uszczelnienia systemu kontroli  
antydopingowej.

W tym roku z inicjatywy POLAD-y ruszyła kampania „Gramy Fair”. 
Czy dostrzegalne są skutki jej działania?
MR: W pierwszym etapie kampania miała bardzo medialny charakter. 
Rozpoczęliśmy ją od konferencji prasowej z udziałem sponsorów i mi-
nistra Witolda Bańki. Naszymi ambasadorami zostali znani sportow-
cy, co przyczyniło się do popularyzacji akcji. Obecnie koncentrujemy 
się na działaniach stricte edukacyjnych. W ramach kampanii wyedu-
kowaliśmy już około 3 tys. osób. Możliwe, że do końca roku będzie ich 
6 tys. – sportowców, trenerów i osób z najbliższego otoczenia zawod-
ników. Działamy na najniższym poziomie, ale akcją objęliśmy również 
kadry narodowe seniorów w sportach olimpijskich i nieolimpijskich 
uznawanych przez MKOl.

W ramach tej kampanii podjęliśmy ścisłą współpracę ze Związkiem 
Piłki Ręcznej w Polsce i z PGNiG Superligą. Dzięki temu realizujemy 
szkolenia dla wszystkich klubów tej ligi. Doświadczenia wyciągnięte 
ze szkolenia w klubach pokazują, że edukacja, nawet zawodowych 
sportowców, jest potrzebna. W wielu kwestiach zawodnicy nie byli 
świadomi zagrożenia, jakie niesie ze sobą stosowanie suplementów 
diety, odżywek. Nawet topowi zawodnicy czasem nie zdawali sobie 
sprawy, że odżywki mogą zawierać substancje zabronione, niedekla-
rowane na etykiecie. Niekiedy nie wiedzą, jak dużo ryzykują, kupując 

Aby zmienić ten stan, należało przede wszystkim przygotować usta-
wę o zwalczaniu dopingu w sporcie. Niezbędne bowiem okazało się 
z jednej strony sformułowanie definicji dopingu, a z drugiej uporząd-
kowanie kwestii instytucjonalnych. Trzeba było określić zasady dzia-
łania laboratorium, stworzyć panel dyscyplinarny, zadbać o sprawy 
administracyjno-finansowe, nawiązać – na mocy rozwiązań prawnych 
– współpracę ze służbami, takimi jak prokuratura, policja, straż gra-
niczna, służby celne. Tego bardzo brakowało. 

Na mocy ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu 
w sporcie została powołana Polska Agencja Antydopingowa, kiero-
wana przeze mnie, przy której działa rada pełniąca rolę opiniodawczą. 
To był ogromny krok naprzód w walce z dopingiem w Polsce.

Dlaczego tak długo trzeba było czekać na powstanie w Polsce usta-
wy o zwalczaniu dopingu i takiej organizacji jak POLADA?
MR: Dyskusje toczyły się od dawna, ale bez inicjatywy i wsparcia 
ministra Witolda Bańki i personelu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
nie udałoby się przeprowadzić tych ważnych i koniecznych zmian. Co 
ważniejsze, wszystkie opcje polityczne głosowały za przyjęciem tej 
ustawy, co rzadko zdarza się w polskim parlamencie. To pokazuje, że 
sprawy antydopingowe nie dzielą, ale łączą polityków. Wszyscy uznali,  
że jest to niezbędna część nadzoru nad działalnością sportową.

Jakie są najbardziej widoczne rezultaty działania POLAD-y?
MR: Podjęcie działań śledczych, co wcześniej nie funkcjonowało. 
Rozwinęliśmy współpracę z policją, strażą graniczną, celnikami. Pra-
wie codziennie otrzymujemy informacje, czy to od policji, czy od cel-
ników, o przechwyconych przesyłkach, zatrzymaniach. Dzielimy się 
informacjami na temat konkretnych osób, które naruszają przepisy 
antydopingowe. To naprawdę działa. Pierwsze postępowania zaczę-
liśmy w 2018 roku, część z nich już znajduje swój finał. Przed sądem 
trwa postępowanie w sprawie podawania zawodniczce substancji za-
bronionych. Mamy sprawy dotyczące nieletnich i przekazywania im 
niedozwolonych substancji. Oczywiście przy tym realizujemy nasze 
podstawowe działania – przeprowadzamy kontrole antydopingowe, 
prowadzimy działalność edukacyjną.

Czy Polska jest dziś wzorem działania dla innych krajów w walce 
z dopingiem?
MR: Jeżeli chodzi o region to niewątpliwie tak. W Europie Środkowo-
-Wschodniej nie ma drugiej takiej organizacji, która funkcjonowałaby na 
podobnym poziomie – pod względem pobranych próbek, liczby podję-
tych działań edukacyjnych. Ale też oczywiście ważne jest to, w jaki spo-
sób jest to wykonywane. Chodzi o jakość naszych działań i programów.
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Prawie codziennie otrzymujemy 
informacje, czy to od policji, czy 
od celników, o przechwyconych 
przesyŁkach, zatrzymaniach. 
Dzielimy się informacjami na 
temat konkretnych osób, które 
naruszają przepisy antydopingowe.



coś na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, dietetykiem czy tre-
nerem. Nasze działania pozwalają na to, żeby ich świadomość rosła. 
Zależy nam na tym, żeby wychwytywać nieuczciwych sportowców. 

Ważnym wydarzeniem ostatnich miesięcy w polskim sporcie był 
wybór ministra Witolda Bańki na stanowisko szefa WADA. Co to 
oznacza dla POLAD-y?
MR: Ogromny prestiż, ogromne wyróżnienie. Stanowi to dowód 
na to, że nasze działania zostały docenione. Gdyby polski system 
antydopingowy funkcjonował źle, to zapewne bylibyśmy przeszko-
dą. Możliwe, że wtedy minister nie zostałby prezydentem WADA. 
W konsekwencji pojawiają się przed nami nowe wyzwania. Zdajemy 
sobie sprawę, że poprzeczkę musimy stawiać coraz wyżej. Konieczna 
jest realizacja coraz bardziej złożonego i skutecznego programu walki 
z dopingiem w sporcie. Musimy być liderem w regionie, ale też dołą-
czyć do najlepszych agencji antydopingowych na świecie – z Australii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy USA. Dążymy do tego poziomu, 
wcale nie pozostając daleko w tyle. 

Czy agencja współpracuje obecnie z którąś z tych zagranicznych 
organizacji?
MR: Teraz prowadzimy działania z Australijską Agencją Antydopin-
gową w zakresie wymiany dobrych praktyk. Będziemy podpatrywać 
też, jak oni podchodzą do obowiązków narzuconych przez WADA. 
Australijska agencja działa niezwykle profesjonalnie i ta współpraca 
jest dla nas bardzo cennym doświadczeniem.

W listopadzie odbędzie się w Katowicach Światowa Konferencja 
Antydopingowa. Na ile Polska Agencja Antydopingowa będzie 
uczestniczyć w organizacji tej imprezy?
MR: Wspieramy ministerstwo. Będziemy obecni z naszym punk-
tem informacyjno-edukacyjnym, w ramach którego będzie można 
konsultować się z naszymi ekspertami. Organizujemy spotkania to-
warzyszące głównemu wydarzeniu, m.in. z udziałem Instytutu Mię-

dzynarodowych Agencji Antydopingowych czy grupy Play the Game, 
które zajmują się zagadnieniem dobrego zarządzania w narodowych 
agencjach. Czeka nas także sporo spotkań: z przedstawicielami MKOl, 
federacji sportowych, Europejskiego Komitetu Olimpijskiego z racji 
tego, że Polska będzie organizatorem Igrzysk Europejskich w 2023 
roku. Przygotowania do nich musimy rozpocząć już teraz. 

W działalności POLAD-y ogromne znaczenia mają igrzyska olimpij-
skie. Jak wyglądają przygotowania agencji do igrzysk w Tokio?
MR: Już dawno zaczęliśmy działania przygotowujące nas i sportow-
ców do igrzysk. Są ukierunkowane na kontrolę sportowców, którzy 
mogą zakwalifikować się do igrzysk. Przygotowujemy także program 
e-learningowy dla wszystkich kadrowiczów. Podjęliśmy wstępne roz-
mowy z PKOl, żeby narzucić obowiązek posiadania e-learningowe-
go certyfikatu przez każdego sportowca, który zakwalifikuje się do 
kadry olimpijskiej. Dużą rolę odgrywa współpraca z MKOl oraz ITA 
(Międzynarodową Organizacją ds. Kontroli Antydopingowych), która 
działa pod auspicjami MKOl. Przygotowujemy się do tego, żeby każdy 
zawodnik kadry olimpijskiej miał założone swoje konto w systemie 
ADAMS. Dążymy także do skontrolowania wszystkich kadrowiczów 
przed wyjazdem na igrzyska. 

Będą zmiany w antydopingowych procedurach na igrzyskach w Tokio?
MR: Niewielkie. Najistotniejsze jest to, by zawodnicy pamiętali, 
że sama kontrola będzie realizowana w trybie „na zawodach” – od 
momentu przyjazdu do wioski olimpijskiej do momentu jej opusz-
czenia. Próbki będą analizowane także pod kątem takich substancji, 
jak: efedryna, pseudoefedryna, narkotyki. Zawodnicy muszą się więc 
wystrzegać stosowania leków przeciwprzeziębieniowych. Lepiej być 
przezornym, ponieważ opinia publiczna w takich sprawach szyb-
ko wydaje wyrok. Na każdym kroku widać, że ogromnie ważna jest 
współpraca sportowców i trenerów z naszymi pracownikami.

Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
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Zdajemy sobie sprawę,  
że poprzeczkę musimy stawiać 
coraz wyżej. Konieczna jest 
realizacja coraz bardziej 
zŁożonego i skutecznego programu 
walki z dopingiem w sporcie.
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Działalność POLADA  
w 2018 roku W 2018 roku POLADA przeprowadziła rekordową w historii polskiego syste-

mu antydopingowego liczbę kontroli antydopingowych u polskich sportowców. 
Zrealizowano także największy w historii program edukacyjny, który objął bez-
pośrednim zasięgiem 6 tys. osób.

539 akcji kontrolnych

3742 pobrane próbki

4968 analiz laboratoryjnych

6183 osób objętych bezpośrednią 
edukacją

36 Wstępnych postępowań 
antydopingowych

41 rozpraw Panelu PIERWSZEJ Instancji

14 rozpraw Panelu DRUGIEJ Instancji

6183 osób objętych bezpośrednią 
edukacją

114 Przeprowadzonych akcji 
edukacyjnych

Naruszenia przepisów antydopingowych według dyscyplin
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W lipcu br. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz dyrektor 
Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski zawarli porozu-
mienie o współpracy.

Na mocy umowy zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji 
działań mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu 
substancji zabronionych, przeciwdziałanie stosowaniu metod zabro-
nionych dla celów dopingowych przez sportowców oraz wspólną po-
pularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia.

– Chodzi o to, żeby możliwie szybko eliminować niebezpieczne pro-
dukty z rynku. Mówimy o rynku legalnym, bo jeżeli chodzi o rynek 
nielegalny, to co dzieje się w Internecie, to jest trudne do wychwy-
cenia. W sytuacji kiedy dowiadujemy się, że dany preparat może za-
wierać substancję zabronioną albo po przeprowadzeniu analiz labo-
ratoryjnych, że zawiera substancję zabronioną, wtedy niezwłocznie 
informujemy o tym Głównego Inspektora Sanitarnego i jeżeli wystę-
puje podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekazujemy informa-
cję odpowiednim służbom. Staramy się możliwie szybko wycofać ten 
produkt z obrotu – powiedział Michał Rynkowski.

W komunikacie GIS czytamy: „Substancje dopingujące łudzą użyt-
kowników wizją możliwości szybkiego i wymagającego niewielkich 
nakładów pracy sukcesu. Wiele osób niezadowolonych ze swojej 
budowy ciała lub wyników uzyskiwanych na siłowni podlega poku-
sie zastosowania substancji i metod, które pozwalają pójść na skróty. 
Doraźne efekty w postaci szybkiego przyrostu masy mięśniowej, siły 
i wydolności niosą jednak za sobą trwałe, negatywne skutki zdrowot-
ne. Użytkownicy dopingu trują się i niszczą swoje zdrowie, często nie 
zdając sobie sprawy z długofalowych skutków zażywania środków 
dopingujących.

Stosowanie dopingu wiąże się z ryzykiem występowania wielu nie-
pożądanych skutków, takich jak: zmiany skórne, łysienie, uszkodzenia 
wątroby, zahamowanie wzrostu, podwyższenie ciśnienia krwi, zmiany 
hormonalne, a nawet uzależnienie. Na negatywne skutki działania 
dopingu narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie, których orga-
nizm jeszcze się rozwija. Szczególnie niebezpieczne są zaburzenia 
hormonalne, które prowadzą do zatrzymania prawidłowego rozwoju 
ciała oraz zaburzeń procesu dojrzewania płciowego (atrofia jąder, oli-
gospermia, ginekomastia) mogących skutkować bezpłodnością.”

Światowa Konferencja Antydopingowa w Katowicach

Porozumienie

GIS
i POLADA



Pan profesor alarmuje i mówi, że problem dotyczy nie tylko leków, 
ale i suplementów diety.
ZF: W ciągu ostatnich 20 lat wyniki wielu niezależnych badań ana-
litycznych wykazały, że ze względu na zafałszowania obejmujące 
niedeklarowany dodatek aktywnych substancji farmaceutycznych 
suplementy diety mogą być źródłem nie tylko pozytywnych wyników 
badań antydopingowych, ale i problemów zdrowotnych u osób je sto-
sujących. Substancje te dodawane są intencjonalnie przez nieuczci-
wych wytwórców w celu zapewnienia szybkich efektów. Najczęściej 
dodawanymi substancjami do suplementów są: zmniejszające apetyt 
pochodne amfetaminy, stymulanty, środki przeciwdepresyjne, prze-
ciwlękowe, moczopędne, przeczyszczające, steroidy anaboliczne, 
prohormony, czyli nowe substancje psychoaktywne.

Jak natomiast połączyć sfałszowane leki i doping w sporcie?
ZF: Problem jest głęboko powiązany. Sterydy to są leki. Amfetamina 
kiedyś też była lekiem, ale została wycofana z lecznictwa. Większość 
substancji, które są stosowane w dopingu, to są leki nadal stosowane 
albo leki, które jakiś czas temu zostały wycofane z powodu poważ-
nych działań niepożądanych. 

Jakich zasad powinien trzymać się sportowiec, gdy jego trener zale-
ca mu leki bądź suplementy diety?
ZF: Przede wszystkim powinien wiedzieć, skąd pochodzą odżywki, 
suplementy czy preparaty witaminowe, które nabywa. Z tego co wie-
my, do klubów sportowych często zgłaszają się różne firmy oferujące 
takie produkty. Reklamują, że są one wiarygodne, prestiżowe, po-
chodzą na przykład z USA. Należy podchodzić do takich firm z dużą 
ostrożnością. Suplementy diety powinny być przede wszystkim le-
galne, czyli powinny być na liście Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Forum Trenera: Panie profesorze, czy trenerzy i sportowcy powinni 
znać prawo farmaceutyczne?
Prof. Zbigniew Fijałek: Na pewno tak. Może nie dlatego, że ono od-
nosi się bezpośrednio do dopingu, bo takiego rozdziału nie ma w pra-
wie farmaceutycznym, które natomiast dokładnie mówi: w jaki spo-
sób leki mają być produkowane, gdzie mogą być sprzedawane i w jaki 
sposób zapewnia się to, że lek jest bezpieczny i skuteczny. Inaczej 
mówiąc, jeżeli kupujemy lek, to chcemy, żeby w środku było to, co jest 
opisane na opakowaniu. 

Niestety, coraz częściej leki kupowane są poza legalną siecią dystry-
bucji. Wyjaśnię, że dla nas legalna sieć dystrybucji to jest apteka czy 
szpital, gdzie dostajemy leki. Ale my kupujemy leki również przez In-
ternet. Kupujemy leki, odżywki i suplementy w siłowniach, klubach 
sportowych, na stoiskach, gdzie znajdują się odżywki dla sportow-
ców. Często się zdarza, że w takich miejscach na półkach stoją od-
żywki, a pod stołem są sterydy i inne nielegalne produkty. W klubach 
fitness, w siłowniach bez problemu można kupić sterydy. To jest ol-
brzymi problem. Wynika z ogromnego popytu i pewnych oczywistych 
zakazów. Sterydów nie można nabyć bez recepty. Lekarze przepisują 
je – i słusznie – niechętnie, bo przeznaczone do leczenia na konkret-
nych, poważnych schorzeń. Natomiast chętni robią wszystko, by na-
być je tam, gdzie nikt nie wymaga od nich recepty.

Czy ten problem dotyczy tylko sportowców amatorów?
ZF: Dotyczy i sportowców wyczynowych, i amatorów. Ale ponieważ 
dosyć łatwo jest wykryć stosowanie sterydów, badając krew czy 
mocz, w związku z tym sportowcy wyczynowi stosują je rzadko albo 
stosują je ci, którzy nie zajmują pierwszych miejsc. 

z ProfESOREM ZbigniewEM FijałkIEM 
rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
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Najważniejsza 
jest edukacja

Trenerze, sportowcu, nie kupuj leku, suplementu poza apteką! Kupuj tylko i wyłącznie 
tam, gdzie jest zapewniony łańcuch bezpieczeństwa – od fabryki do pacjenta! – apeluje 
prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Zbigniew Fijałek – profesor w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków, szef Zespołu ds. 

Sfałszowanych Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W latach 2005–2015 dyrektor Narodowego Instytutu Leków.



Każdy odpowiedzialny trener i sportowiec powinien to koniecznie 
sprawdzić. Co prawda, produkty znajdujące się na liście GIS nie za-
wsze muszą być faktycznie bezpieczne. Umieszczenie na tej liście 
nie oznacza wykonania wszystkich badań przed dopuszczeniem do 
sprzedaży czy tego, że kolejna seria pojawiająca się na rynku będzie 
również zgodna z deklaracją wytwórcy. Przy zgłaszaniu nowego pro-
duktu podaje się tylko jego skład i miejsce wytwarzania. A niestety 
suplementy diety i odżywki są bardzo często fałszowane, głównie ze 
względu na to, że ci, którzy je kupują, chcą mieć szybki efekt. Takiego 
efektu nie będzie, jeśli w produkcie będą tylko deklarowane, legalnie 
dopuszczone do stosowania składniki.  

To jest bardzo niepokojący wniosek.
ZF: Suplement diety to jest żywność, odżywka to też jest żywność, 
skondensowana, ale żywność. Jeżeli oczekujemy cudów, że taka 
żywność może powodować szybkie efekty, to jest to niemożliwe, 
bo oczekiwane efekty, czyli poprawa wydolności czy siły, występu-
ją tylko dzięki temu, że w tych suplementach są te same substancje 
co w lekach albo bardzo podobne do nich, czyli analogi strukturalne. 
Jeżeli są takie substancje, to oczekiwane efekty pojawią się znacznie 
szybciej i będą większe, ale jeżeli sportowiec będzie poddany bada-
niom, to okaże się, że bierze zabronioną substancję, znajdującą się na 
liście niedozwolonych środków.

Czym się kierować przy wyborze, by sportowiec nie naraził się na 
ryzyko wpadki podczas kontroli antydopingowej?
ZF: Stuprocentowej gwarancji nie ma. Natomiast jeżeli firma, która 
wytwarza takie produkty, znajduje się na terenie UE lub jest to znana 
firma farmaceutyczna wytwarzająca leki, to ja bym nie podejrzewał, 
żeby ona celowo dodawała niedeklarowane substancje. Na rynku jest 

wiele produktów nieznanych firm. Wiarygodność takich firm należy 
sprawdzić, co nie jest łatwym zadaniem. Trzeba zweryfikować, czy fir-
ma działa legalnie i czy jej produkty są dopuszczone do legalnego sto-
sowania w kraju wytwórcy.  W Warszawskim Uniwersytecie Medycz-
nym bardzo często badamy różne produkty przekazane przez Policję 
lub Służby Celne, z którymi współpracujemy jako biegli. Większa część 
tych produktów zawiera sterydy anaboliczno-androgenne i jest wy-
produkowana w nielegalnych fabrykach. Wygląd opakowań i nazwy  
firm mogą sugerować, że działają one legalnie. Mówiąc dosadniej, co 
najmniej połowa tych produktów zawiera co innego, niż jest deklaro-
wane na opakowaniach. Może to być inna substancja lub inna jej ilość, 
na przykład 10 razy mniej lub 3–4 razy więcej. W poszczególnych 
opakowaniach mogą być różne ilości substancji czynnych ze względu 
na garażowe lub piwniczne warunki wytwarzania.

Istnieje mnóstwo firm oferujących suplementy, odżywki. Wydaje 
się, że są wiarygodne…
ZF: Jeżeli sprzedawane są w aptekach, to są to legalne produkty. Załóż-
my, że jest firma X. Ma fabrykę w Polsce, laboratorium, ma system kon-
troli jakości, stosuje zasady GMP (system dobrej praktyki wytwarzania) 
i jest kontrolowana regularnie przez inspekcję sanitarną. Zakładam, że 
jej produkty nie stwarzają zagrożenia podczas kontroli antydopingowej.  
Ale wróćmy do przedstawianego już problemu. Jeżeli sfałszowany jest 
lek czy suplement, może wyglądać dokładnie jak oryginał, ale w środku 
mamy zupełnie co innego. Przecież fałszowane są również leki ratujące 
życie czy leki onkologiczne. Nie ma w nich zazwyczaj substancji leczą-
cej, bo jest ona bardzo droga. Najczęściej fałszowane są na świecie leki 
przeciwmalaryczne i antybiotyki. Leki przeciwmalaryczne stosowane są  
w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, tam jest mniejsza kontrola.  
To są leki bez których ludzie umierają. Jest to ważny sygnał dla spor-
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W ciągu ostatnich 20 lat wyniki wielu 
niezależnych badań analitycznych 
wykazaŁy, że ze względu na 
zafaŁszowania obejmujące 
niedeklarowany dodatek aktywnych 
substancji farmaceutycznych 
suplementy diety mogą być źródŁem nie 
tylko pozytywnych wyników badań 
antydopingowych, ale i problemów 
zdrowotnych u osób je stosujących.



towców biorących udział w zawodach sportowych w tych częściach 
świata. Jeżeli tam kupią odżywkę czy produkt witaminowy, to może się 
okazać, że w środku będzie co innego, a często substancja niedozwo-
lona w świecie sportu.

Ma pan receptę, żeby uniknąć tych wszystkich problemów?
ZF: To, co jest najważniejsze, to edukacja. Żadnymi przepisami nie 
udało się zlikwidować dopingu, problemu fałszowanych leków i su-
plementów diety. Ten proceder narasta na świecie, bo gwarantuje ol-
brzymie zyski. Powtarzam, edukacja! Trenerze, sportowcu, nie kupuj 
leku, suplementu poza apteką! Kupuj tylko i wyłącznie tam, gdzie jest 
zapewniony legalny łańcuch bezpieczeństwa – od fabryki do pacjen-
ta! Niestety, to nie znaczy, że w tym łańcuchu nie pojawiają się sfał-
szowane leki, ale w Europie zdarza się to rzadko.

W maju Europol we współpracy ze Światową Agencją Antydopin-
gową WADA przeprowadził w Europie akcję Viribus likwidując  
nielegalne fabryki leków i suplementów.
ZF: Skonfiskowano miliony sztuk tabletek, 200 osób zostało aresz-
towanych, zlikwidowano 19 fabryk. Ta operacja najlepiej świadczy 
o tym, ilu ludzi kupuje nielegalne leki. Zbyt jest olbrzymi. Skala rynku 
fałszywych leków oceniana jest na 130 mld dolarów rocznie!

Jak to wygląda w Polsce?
ZF: Podziemie, które produkuje sfałszowane leki, jest bardzo duże. 
W zeszłym roku policja zlikwidowała dwie fabryki, w tym roku też 
dwie. W 2016 roku zlikwidowano największą nielegalną fabrykę  
w Europie w Koronowie pod Bydgoszczą. Szkolimy policjantów, co 
roku – od pięciu lat – organizujemy konferencję szkoleniową w Szkole 
Policji w Pile. Przyjeżdżają na nią policjanci z CBŚ-ów, którzy zajmują  

się głównie przestępczością gospodarczą, w tym i farmaceutyczną. 
Uzmysławiamy im, co to jest przestępczość farmaceutyczna i dlaczego 
jest tak groźna. Poprzednio policja nie zajmowała się tym zagadnie-
niem, bo nie widziała zagrożeń. Prokuratorzy najczęściej umarzali po-
stępowanie, bo według ówczesnego podejścia istniała znikoma szko-
dliwość społeczna czynu. Po latach szkoleń, służby zrozumiały wagę 
problemu i zagrożenia dla zdrowia publicznego. Zmieniło się prawo 
farmaceutyczne, znalazła się w nim w końcu definicja sfałszowanego 
leku, są za to istotne kary. Policja nauczyła się działać w tej dziedzinie, 
jest coraz więcej zlikwidowanych fabryk, coraz więcej aresztowanych 
osób, a także coraz więcej przesyłek przejmowanych przez celników. 

Na ile działanie służb wspomogła również ustawa o zwalczaniu do-
pingu w sporcie?
ZF: Jest wreszcie za to surowa kara. Nie tylko za stosowanie, ale 
za udostępnianie produktów, za ich podawanie, za namawianie do  
dopingu. To jest straszak dla nieuczciwych ludzi. Z jednej strony spor-
towców czeka dyskwalifikacja, z drugiej dla tych, którzy nakłaniają 
ich do oszustwa, przewidziana jest nawet kara więzienia. Waga tego 
problemu stała się dużo większa.

Jak pan widzi przyszłość walki z dopingiem?
ZF: To jest zjawisko trudne do zwalczenia. Pytanie, czy będzie wzrasta-
ło czy malało? W sporcie są ogromne pieniądze. Sportowcom, którzy 
chcą wygrywać za wszelką cenę, często pomagają nieuczciwi lekarze, 
którzy wymyślają nowe środki dopingowe. Na omawianym przeze 
mnie rynku fałszywych leków, a on przecież dotyczy również sportow-
ców, działają grupy mafijne. One kiedyś zajmowały się narkotykami. Za 
to były bardzo wysokie kary, a za fałszownie leków rok, i to najczęściej 
w zawieszeniu. Teraz wzrosły kary do trzech lat więzienia, w niektórych 
krajach – w tym w Polsce – do siedmiu lat. Zyski są potężne. Najwięk-
szym problemem jest to, że my pozwalamy na te przestępstwa, kupując 
takie leki czy suplementy. Dla mnie zaskoczeniem były wyniki badań 
statystycznych, z których wynikało, że 60 procent osób kupujących 
w Internecie wie, że kupuje sfałszowany produkt, a w przypadku leków 
aż 30 procent zdaje sobie sprawę, że nabywa fałszywy lek. To przeraża-
jące. Piszmy o tych problemach i edukujmy sportowców.

Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski
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Do klubów sportowych często 
zgłaszają się firmy oferujące 
różne produkty. Reklamują, że 
są one wiarygodne, prestiżowe. 
Należy podchodzić do takich firm 
z dużą ostrożnością. Suplementy 
diety powinny być przede 
wszystkim legalne, czyli powinny 
być na liście GŁównego Inspektora 
Sanitarnego. Każdy odpowiedzialny 
trener i sportowiec powinien to 
zawsze sprawdzić.
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Forum Trenera: Sportowiec przez całą karierę ciężko pracuje na  
nazwisko, a ty je zmieniłaś jednego wieczoru. Bez żalu?
Beata Rosolska (Mikołajczyk): Zupełnie. Rafał zmienił dla mnie 
pół życia, mam na myśli to, iż zmienił miejsce zamieszkania, ma da-
lej do rodziny, przyjaciół, znajomych. Nazwisko to przy tym małe 
poświęcenie. Zresztą, od kiedy byłam małą dziewczynką, która wy-
obraża sobie swój ślub, to wiedziałam, że przyjmę nazwisko męża. To 
było dla mnie oczywiste. Choć na początku sama miałam problemy, 
by się przyzwyczaić. Wszystkie dokumenty źle podpisywałam. Wy-
pełniam całą kartkę i na koniec parafka – Mikołajczyk. No i od nowa. 
Więc zmieniłam system. Zaczęłam od podpisywania – Rosolska. Po-
tem reszta.

Czyli nie ma już Beaty Mikołajczyk, jest Beata Rosolska. Obrazisz 
się, gdy komentator w emocjach wykrzyczy jeszcze po staremu?
BR: No pewnie, że nie. Zdaję sobie sprawę, że wprowadziłam 
zamieszanie w tej kwestii. Dla wielu na zawsze pozostanę 
Mikołajczyk. Byle nie Mikołajczak. Ostatnio Beata Mikołajczak 
dostała dwa zaproszenia na imprezy sportowe. Nie poszła. Nawet na 
nie nie odpowiedziała. Nie żeby się obraziła, ale w dobie Internetu 
łatwo chyba dokładnie sprawdzić, kogo się zaprasza. 

Łatwo też sprawdzić, że nie mieliśmy w ostatnich cyklach 
olimpijskich nikogo bardziej powtarzalnego, niezawodnego. Trzy 
igrzyska – trzy medale. 
BR: No tak. To jest mój atut. Firma, można powiedzieć. Choć nie 
wiem, jak to będzie po zmianie nazwy. Ja kajaki tak lubię, tak kocham, 
że robię to z pasją. Medale są oczywiście zwieńczeniem, wspaniałym, 
ale nie wpatruję się w nie każdego dnia. Prawdę mówiąc, są w worku 

z BeatĄ RosolskĄ rozmawiał
SEBASTIAN Parfjanowicz
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TRUDNO SIĘ ZNIKA, 
TRUDNO SIĘ WRACA

„Pracy się nie boję. Jedyne, czego się boję, to że fizjo-
logia nie pozwoli mi wrócić do poziomu sprzed ciąży. 
Troszkę mnie leczono i nie wiem, jaki to będzie miało 
wpływ na moje parametry. Nie wiem, jak organizm 
to zniósł” – z trzykrotną medalistką olimpijską Beatą 
Rosolską (Mikołajczyk) rozmawia Sebastian Parfjano-
wicz (TVP Sport).



w szafie, ciągle przygotowane do zabrania na spotkania, na przykład 
z młodzieżą. Musi powstać jeszcze pomysł, jak je wyeksponować 
w domu.  

Olimpijskie medale w worku?
BR: Tak, wiem. Zasługują na więcej. Inne medale mają u mnie spe-
cjalne miejsce. Wiszą w pokoju na wiosłach, co prawda w domu u ro-
dziców. Może kiedyś i one się przeprowadzą do nowego domu. Te 
olimpijskie też chciałam jakoś powiesić, ale dokąd nie poszłam, to 
każdy chciał je zobaczyć. Więc nosiłam je w worku i w worku zostały.

One w ogóle w ostatnich latach zostały mocno w cieniu, bo powie-
działaś: „Do medali się nie przytulę” i zawiesiłaś karierę, by powal-
czyć o kogoś znacznie ważniejszego.
BR: Może jest w tym jakiś sposób, nie patrzeć na medale, zapomnieć 
o nich i gonić kolejne. Ale tak, do medali ciężko się przytulić. Zawiesi-
łam karierę. Walczyłam, walczyliśmy z Rafałem i wygraliśmy.

Ma na imię Szymon i w lipcu skończył pół roku.
BR: Jest jak złoty medal. Jest cenniejszy niż wszystko, co w sporcie 
osiągnęłam. Ja po prostu bardzo chciałam mieć dziecko i kiedy usły-
szałam, że już nie mogę czekać, bo mogę się nie doczekać, świat mi 
się trochę zawalił.

Kiedy się dowiedziałaś?
BR: Po igrzyskach w Rio de Janeiro, przed zaręczynami, zaczęliśmy z Rafa-
łem rozmawiać o dziecku. No nie tylko rozmawiać, zaczęliśmy działać, ale 
te działania nie przynosiły żadnych efektów. Postanowiliśmy się dokład-
nie przebadać. I zaczęły wychodzić, jak ja to nazywam, „kwiatki”. 

Przepraszam, jeśli przekraczam granicę, ale czy te problemy to cena 
za lata uprawiania sportu na tak wysokim poziomie?
BR: Zapytałam o to lekarza. Powiedział, że nie jest w stanie odpo-
wiedzieć. Że musiałby mnie zbadać w wieku 20 lat, żeby porównać 
wyniki. W pewnym stopniu sport jest jednak za to odpowiedzialny. 
Bo to w nim byłam zakochana przez te wszystkie najlepsze dla kobie-
ty lata. To sport miał absolutny priorytet. Odpowiedniego mężczyznę 
znalazłam stosunkowo późno. Późno zdecydowaliśmy się na dziecko. 
To na pewno nie ułatwiło sprawy.

Dlatego tak łatwo było ci tę starą miłość w pewnym momencie od-
ciąć?
BR: Nie było łatwo. W maju 2017 roku dowiedziałam się, że moje le-
czenie potrwa dłuższą chwilę. Mogłam wtedy skończyć, ale nie chcia-
łam zostawiać grupy. Od lekarzy miałam zielone światło – na lecze-
nie i jednoczesne trenowanie. Byłam zdeterminowana. Sportowiec 
jak czegoś chce, to osiąga to. I ja zaplanowałam – jesienią zachodzę 
w ciążę. Ale przyszła jesień i nic takiego się nie zdarzyło. Przyszedł 
styczeń 2018 roku i mentalnie byłam rozbita. Sport był ucieczką. 
Odskocznią. Ale odreagowując emocje, gubiłam się jeszcze mocniej. 
Myliłam trasy biegowe w Jakuszycach, zapominałam, że powinnam 
się zatrzymać – stanąć, bo tempo na biegu się kończyło. Zrozumia-
łam, że muszę powiedzieć: stop. W sumie rozmowa z trenerem była 
takim punktem zwrotnym. Podszedł do sytuacji bardzo życiowo, a do 
mnie nie jak do sportowca, a do kobiety, przyszłej matki. Ale trudno 
się znika po tylu latach. Trzeba było szczerze porozmawiać nie tylko 
z trenerem, ale i z koleżankami. Zasługiwali na to. Mieszkałam wte-
dy na zgrupowaniu z Martą Walczykiewicz, widziała moje łzy. Bardzo 
mnie wówczas wsparła.
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I poświęciłaś się w pełni innemu wyścigowi. 
BR: Tak. Całe szczęście, że miałam przy sobie Rafała. Miałam całą ro-
dzinę, która chciała tego samego, co my. Wiedzieliśmy, że możemy na 
nich liczyć, że nawet jeśli trzeba będzie na leczenie wydać wszystkie 
oszczędności i jeszcze do tego dołożyć, to oni bez wahania nas 
wesprą. Z perspektywy czasu myślę, że moja droga do macierzyństwa 
i tak była łatwiejsza niż wielu innych kobiet. Że nie borykałam się z aż 
tak poważnymi problemami. Że miałam mnóstwo szczęścia i przede 
wszystkim nie trwało to tak długo.

A teraz masz Szymona. Rozmawiamy, a jego wciąż słychać w tle. 
BR: Spacerujemy właśnie wokół domu. Mało śpi, bateria nie do wy-
czerpania. Sportowiec od małego, genów nie oszukasz. 

Mama – kajakarka, tata – kajakarz. Taki los jest mu sądzony?
BR: Świetnie znam drogę na tor. Będzie chciał, to go zaprowadzę. Ale 
nic na siłę. Wiem, jak ciężki to sport. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
Szymon pójdzie grać w piłkę albo w tenisa, bo tam jest łatwiej. Nie wie-
my dokładnie, jaką pracę ci zawodnicy wkładają w swój trening, jakie 
pieniądze muszą zainwestować ich rodzice. Wszędzie dobrze, gdzie nas 
nie ma. Więc gdziekolwiek Szymon będzie, to zamierzamy go wspierać.

Wybiegliśmy w bardzo daleką przyszłość, a co z tą bliższą? Tokio 
2020. Walczysz?
BR: Walczę. Pracy się nie boję. Jedyne, czego się boję, to że fizjologia 
nie pozwoli mi wrócić do poziomu sprzed ciąży. Troszkę mnie leczono 
i nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na moje parametry. Nie wiem, jak 
organizm to zniósł. Bo głowa zniesie wszystko. O to jestem spokojna. 
                                                                                                       
Jak wygląda ten twój powrót?
BR: Pierwszy miesiąc był ciężki. Był straszny. Wróciłam sześć tygodni 
po porodzie. Trener powiedział: „Spokojnie, rób, Becia, na co masz 
ochotę”. Ochotę, jak to ja, miałam dużą, ale ciało nie pozwalało na 
to, co głowa chciała. Tego nie czułam nigdy. Byłam słaba jak dziecko. 
A nawet słabsza. Bo od dziecka byłam w sporcie. Zawsze w ruchu, 
zawsze w formie. A teraz? Zwykły bieg nie był biegiem, a marszobie-
giem. Po 500 metrach musiałam przechodzić do marszu. Na wodzie 
byłam turystką. Oglądałam sobie brzegi i zakręty. Spokojnie sobie 
wiosłowałam. W tym tempie wszystkiemu mogłam się przyjrzeć. 
Wieczorem ból, rano ból. Uśmiech Szymona mnie ratował. Był jedy-
nym lekarstwem. 
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To ile tej dawnej Beaty zostało? Procentowo.
BR: Myślę, że Beata jest ta sama. Już powoli wraca do siebie. Zresztą 
zawsze jak coś robię, to wykonuję to na 100% albo w ogóle. Tak jest 
i teraz. Mam swoje problemy, oczywiście, jak każdy. Aktualnie walczę 
z wagą, która spada. To nowość. Bo ja jestem raczej z tych, co urodzili 
się, żeby jeść. Więc jem, a kilogramy lecą w dół. Wciąż karmię piersią 
i to na pewno ma znaczenie. Organizm jest na tyle cwany, że wszyst-
ko, co najlepsze, zostawia dla dziecka. Mama jest na drugim miejscu. 
I tak na chwilę obecną powinno w sumie być.
 
Jak sobie radzisz z tymi problemami?
BR: Trener Tomasz Kryk zmodyfikował mój plan. Od powrotu do 
sportu rozpisuje, co dokładnie mam robić. Musieliśmy chwilowo 
ograniczyć trening. Od czerwca trenuję tylko raz dziennie (robiąc 
dwie jednostki treningowe), a nie dwa razy dziennie. Z bólem serca, 
ale wiem, że to dla mnie dobre. Dla mnie i dla Szymona. A on jest 
najważniejszy. Zawsze mogę też zadzwonić po radę do Karoliny (Naja 
– przyp. red.). Ona to wszystko już przeszła. 

To prawda. Medalowa dwójka to teraz dwójka młodych mam.  
I nagle to Karolina jest tą bardziej doświadczoną.
BR: Fajnie zabrzmiało twoje stwierdzenie: „młode mamy”. Cieszy 
mnie ono ogromnie. A Karolina jest bezcenna. Zawsze mogę do niej 
zadzwonić i zapytać, czy też to czuła. Trener Kryk wie o treningu 
wszystko, ale nie powie mi, ile minut po zejściu z wody mogę przysta-
wić dziecko do piersi, prawda? 
Ile?
BR: Według teorii około pół godziny, ale można nawet szybciej, jeśli 
dziecku to odpowiada. Mleko będzie po prostu trochę mniej słodkie. 
 
To będzie więc droga inna niż wszystkie. 
BR: Każde igrzyska były inną drogą. 
 
No to powspominajmy. Te pierwsze – Pekin 2008.
BR: Nie, dla mnie pierwsze były Ateny. Jedna z największych życiowych 
lekcji, gdy powiedziano mi, że jestem młoda i mogę poczekać. A ja 
jestem miła, ale do czasu. Tak mam, że zbieram w sobie różne stresy 
i w końcu wybucham. Wtedy nie przebieram w słowach. Wiem, że 
to raczej wada niż zaleta. Świętej pamięci trenerowi Piotrowi Gła-
żewskiemu powiedziałam więc, że jak mam być rezerwową, to wolę 
jechać na wakacje. Nie do końca tymi słowami, ale nie zamierzam 
cytować. Byłam bardzo urażona. Nie dostałam szansy, a na nią zasłu-
żyłam. Co z tego, że miałam 19 lat, skoro byłam jedną z najlepszych 
w Polsce? Po latach wszystko sobie z trenerem Głażewskim wyjaśni-
liśmy. Ja nie lubię się obrażać i nosić zadry. 

 
Cztery lata później wątpliwości już nie było.
BR: Złość zamieniłam w motywację. Ja się nie łamię – to po pierwsze, 
a po drugie kadrę objął trener Michał Brzuchalski. On stawiał na duże 
objętości. Mnie, tytanowi pracy, nie trzeba było dwa razy powtarzać. 
Jestem pracusiem, a nie talentem. Mogłam trenować 24 godziny na 
dobę. Do tego miałam w sobie dużo pokory. Nauczona przeszłością 
powiedziałam sobie: jak usiądę w samolocie, to uwierzę, że te igrzy-
ska mam. Jak usiadłam w łódce, to chciałam być w finale. A jak dopły-
nęłyśmy z Anetą do finału, to pomyślałam o medalu. Krok po kroku. 
 
Droga do Londynu – już z nową partnerką i nowym trenerem.
BR: Powiem tylko, że 100 dni przed Londynem – z różnych powodów 
– wszystko było pod znakiem zapytania. Zamiast Anety – Karolina. 
Zamiast szlakowej – miejsce z tyłu. Londyn to więc duże zmiany.

Wytłumacz komuś, kto kajaków nigdy nie uprawiał – jak duża to 
roszada?
BR: Wielka. To tak, jakby Kajetan Kajetanowicz miał nagle usiąść 
w swojej rajdówce w fotelu obok. Trzeba zaufać i poddać się temu, kto 
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Trener Tomasz Kryk 
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dokładnie mam robić. Musieliśmy 
chwilowo ograniczyć trening. 



prowadzi. Ale już pierwszy przejazd na treningu, na łódce pożyczonej  
z klubu w Poznaniu, pokazał, że będzie dobrze. Wiedziałam, że Karo-
lina to walczak. A skoro tak, to ja za nią płynę w ciemno.
  
Naja–Mikołajczyk, mimo wszystkiego, co za wami, mimo młodych 
talentów w kadrze, trudno sobie tę dwójkę wyobrazić inaczej. Była-
byś gotowa zacząć z kimś innym? Od początku? 
BR: Pięknie byłoby napisać z Karoliną dalszą historię. Najpierw jednak 
musi wrócić moja dyspozycja, abym mogła uprawiać swego rodza-
ju, jak ja to nazywam, „gdybologię”. Może Karolina napisze historię 
z kimś innym, może ja? A może zupełnie ktoś inny popłynie dwój-
kę? Zawsze to byłoby jakieś wyzwanie, choć ta sama dwójka również 
byłaby wyzwaniem. Po Rio wsiadłam do łódki z Anią Puławską. Ona 
też szybko chłonęła wiedzę. Rozsądna, mądra dziewczyna. To było 
coś nowego, ale równie fajnego. Pewnie, miło byłoby napisać histo-
rię i trzeci raz z rzędu popłynąć w tym samym składzie po olimpijski 
medal. Ale nie przyspawałyśmy się z Karoliną do dwójki. Wiemy, że na 
igrzyska pojadą najlepsze. Nie ma pewniaków. 
 
Zanim o Tokio, to jeszcze jesteś mi winna tę ostatnią do tej pory 
olimpijską opowieść, z Rio. 
BR: Nigdy wcześniej nie byłam tak pewna swojej dyspozycji. A Ka-
rolina swojej. To było świetne uczucie. Te najważniejsze zawody są 
z reguły wielkim stresem, a w Rio chciałam, żeby start był od razu, 
i nie dlatego, że chciałam go mieć za sobą. Nie mogłam się po prostu 
doczekać, kiedy wypłyniemy z Karoliną na tor i będziemy mogły się 
światu pochwalić, jak dobrze pływamy. Ile w sobie mamy, jak bardzo 
się poprawiłyśmy. 
 
Nie żal ci, że to historyczne dla polskich kajaków złoto znów  
uciekło?
BR: Nie myślę o tym obsesyjnie. Wiem, że zrobiłam wszystko, co  
mogłam. Rywalki były po prostu mocniejsze.
 
Wspomnieliśmy po drodze Tomasza Kryka. Trenera kadry olimpij-
skiej od 2009 roku. 11 lat. Trudno w polskim sporcie znaleźć szkole-
niowców, którzy na poziomie reprezentacyjnym pracują tak długo 
i z takimi wynikami. 
BR: Śmiejemy się, że każda dziewczyna, która ciut dłużej pracowa-
ła z Tomaszem Krykiem (ale i uważnie słuchała), jest gotowa podjąć 
pracę trenerską bez żadnych specjalnych kursów i papierów. On 
wszystko nam tłumaczy, każdy rodzaj treningu. Dlaczego taki trening, 
dlaczego takie jedzenie, co to nam ma dać. Dzięki niemu zdobywamy 
ogromną wiedzę. Jest po prostu świetnym fachowcem w swojej dzie-
dzinie, ze swoją pracą trafił – myślę – idealnie.
 
Ale wiem, że na początku nie było tak kolorowo…
BR: To była duża zmiana. Po czasach treningu objętościowego przy-
szedł Tomasz Kryk i postawił na jakość. To nie znaczy, że wcześniej ro-
biliśmy wszystko na odwal się. Ale u trenera Kryka każde powtórzenie 
musi mieć sens. Dla mnie – powtarzam: pracusia – był to na początku 
spory problem. Wcześniej na siłowni przerzucałam w trzy godziny 40 
ton, a teraz tylko 10? Jak to? Poczekaj – mówił trener. Zobacz, co po-
czujesz wieczorem. Przyjdziesz, opowiesz. I tak jest do dziś. Teraz co 
prawda trenuję w domu, poza kadrą, ale co tydzień dostaję od niego 
plan treningowy, oparty nie na sztywnych wyliczeniach, ale także na 
moim samopoczuciu. Jesteśmy w stałym kontakcie.
 
Zdążysz do tego Tokio?
BR: Mam nadzieję. Od jesieni zacznie się już praca na całego. Budo-

wanie fundamentów, których teraz nie ma. Wtedy się wszystko oka-
że. Znam siebie. Łatwo się nie poddam. A jeśli na koniec dziewczyny 
będą lepsze, to naprawdę to zrozumiem. Wtedy będę za nie trzymać 
kciuki sprzed telewizora – palcem po ekranie pchać je do przodu. 
Będę kibicować z przekonaniem, że jakoś się do ich olimpijskiego 
startu przyczyniłam. Jak przegram, to i tak nie przegram.
 
Mówi sportowiec, kobieta spełniona?
BR: Takie mam poczucie. Przed poprzednimi igrzyskami żyłam,  
a właściwie myślałam tylko o kajakach. Teraz wykonuję solidnie tre-
ning, podczas swojej pracy skupiam się tylko na tym, co robię, a po 
treningu się odcinam i pędzę do Szymona, bo on rośnie jak na droż-
dżach. Taki jak dziś już nigdy nie będzie. Każdy dzień jest niepowta-
rzalny. Spełniona byłam po igrzyskach w Pekinie i nie przeszkodziło 
mi to w zdobyciu kolejnych medali. 
 
A wiesz w ogóle, jak będą wyglądały tokijskie medale? Nie tak daw-
no je zaprezentowano.
BR: Gdzieś mi mignęły. Ale nie zwróciłam uwagi, bo po prostu cza-
su jakoś mniej. Szkoda mi oglądać telewizję czy przeglądać Internet. 
Czas poza treningiem, jak już wspomniałam, należy do Szymona. 
Przed Pekinem, Londynem i Rio zawsze wiedziałam, jak wyglądają 
medale. Zdjęcie tych medali miałam ustawione na komputerze, tzn. 
na pulpicie. Ostatnimi czasy na pulpicie było zdjęcie z sesji ślubnej 
z Rafałem – oczywiście w kajaku. 
 
Co masz teraz na pulpicie?
BR: Jak to co? Szymona oczywiście. A Szymon z wiosłem w ręku.
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Tomasz Kryk
Trener kadry narodowej Polski kajakarek

Na początek muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy ze 
wsparcia MSiT w poszukiwaniu indywidualnego sponsora dla Beaty 
Rosolskiej. Kiedy Beata o tym się dowiedziała, zadzwoniła do mnie 
prawie z płaczem. Cieszę się, że mamy takiego człowieka na czele 
ministerstwa. To jest bardzo ważny sygnał dla całego środowiska, dla 
wszystkich kobiet w sporcie, dla których macierzyństwo bywa trudną, 
odkładaną latami decyzją. 
 
Od października Beata wraca na stałe do naszej grupy. Mam podob-
ne doświadczenie z powracającą po urodzeniu dziecka Karoliną Nają, 
ale każdy taki przypadek jest bardzo indywidualny. Beata jest pięć lat 
starsza. Na początku musiałem ją trochę przyhamować, ale jestem 
przekonany, że stać ją na powrót do formy i kolejne igrzyska. Jeśli bę-
dzie w dobrej dyspozycji, może usiąść i w dwójce, i w czwórce. Samą 
swoją obecnością na treningach i zgrupowaniach podniesie poziom 
rywalizacji. A ta będzie tym razem wysoka do końca. Nie zawaham się 
zrobić zmian nawet dwa miesiące przed igrzyskami. Beata powiedzia-
ła mi wyraźnie: „Trenerze, jeśli będę słabsza, proszę mi to powiedzieć 
otwartym tekstem, bez sentymentów”. 



tym przewinieniu osobistym był dyskwalifikowany. Wtedy jednak 
przeciwnik zdobywał ogromną przewagę i limit fauli indywidualnych 
zmieniono na zespołowe. Nie można faulować w nieskończoność, bo 
każde przewinienie po szóstym oznacza dwa rzuty wolne dla prze-
ciwnika. A to już spora kara. Po dziesiątym mamy dwa rzuty wolne 
i dodatkowo piłkę. Taki stan powoduje, że gra staje się czystsza. Fauli 
nie ma więc zbyt wiele, dzięki czemu gra jest bardziej płynna. Ko-
lejna istotna reguła to dodanie drugiego sędziego, bo na streetballu 
przeważnie był jeden. Wprowadzono limit 12 sekund na rozegranie 
akcji, czego w ulicznej koszykówce często nie było. Mamy więc szyb-
ką, dynamiczną grę, a zawodnicy nie mogą koncentrować się w ataku 
na grze pod koszem tak jak kiedyś w streetballu. Tyłem do obręczy 
można grać tylko przez pięć sekund, więc nie ma już tego klasycznego 
dla streetballu przepychania się silnego gracza. Generalnie – zmiany 
oczyściły i przyspieszyły grę. Więcej jest w niej czystej koszykówki, 
mniej przepychania.

Streetball był – i pewnie wciąż jest – czymś więcej niż tylko grą, to 
w pewnym sensie fenomen kulturowy. Koszykówka, hip hop, wzor-
ce nowojorskie i z innych amerykańskich boisk asfaltowych. Czy to 
przejście od „brudnego” streetballu do „uporządkowanej” koszy-
kówki 3x3 odbyło się bezboleśnie?
PR: Zdania są podzielone. Wciąż spotykam się ze zwolennikami tej 
klasycznej, twardej gry, ale są też tacy, którzy cieszą się, że to, co 
niebezpieczne w streetballu, zostało ujarzmione. Moim zdaniem sy-

Forum Trenera: Rozwój koszykówki 3x3 na świecie to efekt odgór-
nych działań Międzynarodowej Federacji Koszykówki czy oddolnie 
nakręcającego się zainteresowania graczy i kibiców?
Piotr Renkiel, trener kadry mężczyzn w koszykówce 3x3: To pierw-
sze. FIBA chciała stworzyć, zorganizować, ogólnodostępne rozgryw-
ki, w których wiele osób będzie mogło się sprawdzać bez przyna-
leżności do zorganizowanych klubów, struktur itp. Było i jest dużo 
ludzi, którzy lubią po prostu wyjść na boisko i zagrać z przypadkowo 
poznanymi osobami na jeden kosz lub mają swoją ekipę i mierzą się 
z innymi. FIBA chciała ten nurt uporządkować, uregulowała zasady 
– od tego się zaczęło. Następnie, krok po kroku, koszykówka 3x3 do-
szła do takiego momentu, że za rok zadebiutuje na igrzyskach olim-
pijskich.

Można powiedzieć, że FIBA zagospodarowała trochę streetball, 
czyli istniejącą od dawna koszykówkę uliczną?
PR: Tak, zdecydowanie. Do znanego każdemu streetballu wprowa-
dzono reguły, dzięki którym stał się on bardziej przystępny. FIBA spra-
wiła, że koszykarze chętniej zaczęli patrzeć na 3x3 i chętniej w niego 
grać. Bo to już nie jest ten streetball, który kojarzył się z twardym, 
często bez zasad, graniem na betonie i niskimi wynikami typu 3:2.

Które ze zmian, reguł w tym procesie rozwoju 3x3 były kluczowe?
PR: Było ich sporo. Na pewno trzeba tu wymienić wprowadzenie  
limitu fauli – na początku był on dość ostry. Każdy gracz po czwar-

z PiotrEM RenkielEM rozmawiał
MarEK CeglińSKI
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Realna szansa na 
igrzyska

Trzecie miejsce na świecie sprawiło, że w Polsce zrobiło się o koszykówce 3x3 głośniej. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Koszykówki zobaczyły, że to dys-
cyplina, w której naprawdę dobrze nam idzie i mamy szansę wyjazdu na igrzyska – mówi 
trener kadry koszykarzy 3x3 Piotr Renkiel w rozmowie z Markiem Ceglińskim. 



minister powiedział, że jest fanem koszykówki 3x3, bardzo podobała 
mu się ta gra na Igrzyskach Europejskich w Mińsku.

Co trzeba zrobić, by awansować na igrzyska w Tokio?
PR: Dobrze wypaść na turnieju kwalifikacyjnym, który odbędzie się 
wiosną przyszłego roku. Weźmie w nim udział 20 drużyn, awans wy-
walczą trzy. Zrobimy wszystko, by przygotować się do niego jak naj-
lepiej, chcemy zorganizować wcześniej miesięczne zgrupowanie. Na 
razie czekamy jednak na termin turnieju.

Dla pana drużyny to może mieć spore znaczenie – w reprezentacji 
Polski są zawodnicy z ligi z koszykówki 5x5, a w marcu, kwietniu, 
czasami w maju, część zawodników jeszcze gra.
PR: Nie ma jednego rozwiązania tej sytuacji. Wiem, że Michael Hicks 
w swoje klubowe kontrakty wpisuje terminy turniejów 3x3, na które 
chce być zwalniany. Inni zawodnicy mają mieć zapisy mówiące o tym, 
że jak dostaną powołanie do reprezentacji Polski, to klub powinien 
ich puścić, jeśli związek jest w stanie zapewnić finansowanie oraz 
ubezpieczenie kontraktu na wypadek kontuzji.

Przemysław Zamojski, nowy reprezentant Polski 3x3, od lat gra 
w klubach bijących się o mistrzostwo kraju w koszykówce 5x5. Jest 
ważnym graczem zespołu. Wyobraża pan sobie, że trener zwalnia 
go na 3x3 w trakcie sezonu?
PR: Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Energa Basket Ligi  
Pan Radosław Piesiewicz powiedział, że w momencie, w którym Prze-
mek dostanie powołanie na zgrupowanie w trakcie sezonu ligowego, on 
bierze na siebie rozmowy z klubem w razie ewentualnych problemów. 
Dodał, że na pewno znajdzie rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. 
Z Przemkiem jest zresztą ciekawa sytuacja. Był na kilku EuroBasketach, 
zdobył osiem medali mistrzostw Polski, był jednym z najbardziej utytu-
łowanych graczy, którzy pojawili się na ostatnich mistrzostwach 3x3. 
W naszym zespole z turnieju na turniej jest coraz ważniejszy. On nie 
tylko jest dobry, on takie granie po prostu lubi – sam się do mnie zgłosił 
i powiedział, że chciałby zagrać w naszej drużynie Energa 3x3 Gdańsk. 
Gdy okazało się, że zostałem trenerem kadry, przez telefon usłyszałem:  
„Jeśli trener będzie mnie widział w kadrze, jestem zwarty i gotowy".

I uznał pan, że choć nie grał wcześniej wiele w 3x3, choć nie był 
zgrany z zespołem, to jednak jest tak dobry, że trzeba go powołać.
PR: Znamy się z Przemkiem bardzo dobrze. Po sezonie ligowym czę-
sto spotykamy się i gramy na boiskach w Trójmieście, na przykład 
na Baskecie Nocą. Zresztą rok temu Przemek zagrał już w turnieju  
Quest w Toruniu, w moim zespole Energi 3x3 Gdańsk i wygrał zawo-
dy. Dobrze zna się z innym reprezentantem Marcinem Sroką, z któ-
rym grał w lidze, podobnie jest z Michaelem Hicksem, który rywali-
zował z Pawłem Pawłowskim. To nie jest człowiek spoza środowiska 
3x3, wiedzieliśmy, że swoim stylem gry i umiejętnościami bardzo nam 
pomoże, że do nas pasuje. 

tuacja jest prosta – mamy więcej czystej koszykówki, a klimat ulicznej 
gry wciąż jest zachowany. Podczas gry cały czas leci muzyka, czuć 
ten luz, otoczka jest podobna. Owszem, jest to sformalizowane, za 
zwycięstwa dostajesz punkty do rankingu, ale możesz się porównać 
z każdym graczem na świecie, który gra w turnieju zgłoszonym do 
systemu itd. Coś za coś.

W ten nurt przemian FIBA, w rozwój koszykówki 3x3, Polacy 
wstrzelili się bardzo szybko. Okazało się, że jest kilka silnych śro-
dowisk, kilka dobrych drużyn, że w koszykówce 3x3 prezentujemy 
wysoki poziom.
PR: Dużą rolę odegrało w tym poznańskie Stowarzyszenie Streetball 
Polska wraz z Polskim Związkiem Koszykówki, które szybko zorgani-
zowały cykl turniejów, dzięki którym mieliśmy dużo okazji do nabicia 
sobie wielu punktów do rankingu. Doszło nawet do sytuacji, w której 
przez jakiś czas byliśmy na pierwszym miejscu światowego rankingu. 
Potem wszystko się rozkręciło. Wygrany turniej mistrzostw Polski lub 
pozycja w rankingu sprawiały, że można było wziąć udział w turnieju 
za granicą, pojechać walczyć z najlepszymi drużynami świata. Okaza-
ło się, że grając dobrze, można zarabiać niezłe pieniądze. Koszykarze, 
którzy w lecie mają wakacje, bo przecież ligi nie grają, znaleźli do-
datkowe zajęcie. Powstawały pierwsze drużyny amatorów – drużyny 
z Gdańska i Kołobrzegu. Również po Europie jeździły warszawskie 
Dzikie Węże (amatorska drużyna koszykówki ulicznej – przyp. FT). 
Osobiście uważam, że gra w 3x3 przygotowuje znacznie lepiej pod 
kątem koszykarskim niż wyjazdy na organizowane latem obozy.

Popularność to jedno, ale sukcesy to drugie. Czym wyjaśnić fakt, że 
polskie drużyny, polska reprezentacja, zaczęły wygrywać?
PR: My się po prostu szybko wstrzeliliśmy się, co dotyczy 3x3: orga-
nizacja turniejów, drużyny klubowe, reprezentacja, zainteresowanie 
graczy ligowych z tej tradycyjnej koszykówki. To wszystko się nakręci-
ło, napędziło. Coraz więcej koszykarzy zauważa, że 3x3 daje im szan-
sę na coś, czego w 5x5 mogą nie osiągnąć – walkę o czołowe miejsca, 
inną rolę na boisku, zyskanie pewności siebie czy podróże po świecie.

Brązowy medal mistrzostw świata, ten najnowszy sukces reprezen-
tacji Polski, to dla was, ludzi ze środowiska, zaskoczenie czy coś, co 
miało się stać?
PR: Obejmując stanowisko trenera reprezentacji wierzyłem i wiedzia-
łem, że osiągniemy sukces. Jadąc na mistrzostwa świata, powiedzia-
łem prezesowi Piesiewiczowi, że przywieziemy medal. Dobry występ 
w Amsterdamie był naszym celem na ten sezon. Można powiedzieć, 
że pod niego przygotowaliśmy sezon klubowy. Trzecie miejsce na 
świecie sprawiło, że w Polsce zrobiło się głośno o koszykówce 3x3. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i PZKosz zobaczyły, że to dyscypli-
na, w której naprawdę dobrze nam idzie i mamy szansę wyjazdu na 
igrzyska. Jesteśmy lepiej finansowani, otwierają się przed nami nowe 
możliwości.

Jak wygląda to wsparcie?
PR: Jeszcze przed mistrzostwami, w porównaniu z poprzednim ro-
kiem, ministerstwo przeznaczyło trzykrotnie więcej pieniędzy na ko-
szykówkę 3x3. A po medalu MŚ dostaliśmy – zgodnie z ministerial-
nym rozporządzeniem – jeszcze dodatkowe środki do wykorzystania 
na rozwój 3x3. Dzięki sukcesom i rosnącej popularności odczuwamy 
dużą różnicę na plus. Zresztą nie mówmy tylko o kadrze seniorów 
– lepsze wyniki osiągają także panie czy męska drużyna do lat 23. 
Polski Związek Koszykówki zaczął poważnie nas traktować. Idziemy 
w dobrym kierunku jako cała dyscyplina. Ministerstwo to widzi, pan 
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Uważam, że gra w 3x3 przygotowuje 
znacznie lepiej pod kątem 
koszykarskim niż wyjazdy na 
organizowane latem obozy.



W reprezentacji Polski grają głównie koszykarze ligowi – także 
z ekstraklasy, z przeszłością w kadrze. Jak jest w innych państwach 
– w Serbii, Hiszpanii, Słowenii, USA?
PR: Nie ma jednego modelu. Najczęściej jako reprezentacje powo-
ływane są najlepsze lub czołowe klubowe drużyny z danego kraju. 
Ewentualnie dodaje się do nich jednego, rzadziej dwóch zawodników. 
Chodzi o to, by reprezentacja to była ekipa, która gra razem w tur-
niejach przez większość sezonu, która razem trenuje. Atmosfera oraz 
porozumienie na boisku i poza nim są ważne, trzeba je budować. 
W Słowenii tamtejszy związek po prostu wybiera drużynę, która bę-
dzie reprezentowała kraj. Amerykanie w obecnej kadrze mają najwy-
żej sklasyfikowany w rankingu zespół Princeton, do którego dodali 
jednego zawodnika. Ale u nich jest na przykład turniej selekcyjny – 
późniejsza reprezentacja musi wygrać zawody. Moim marzeniem jest 
to, aby w skład kadry wchodziło 6-8 koszykarzy, będących w kręgu 
zainteresowań trenera kadry, i by była to grupa regularnie grająca lub 
trenująca ze sobą. Robimy wszystko, aby tak się stało już od nowego 
sezonu.

A skąd w innych reprezentacjach biorą się koszykarze? Czy – tak jak 
w Polsce – są to gracze ligowi czy może już oddani tylko i wyłącznie 
3x3?
PR: Serbia, która ma obecnie najlepszą drużynę w historii 3x3, wy-
stawia koszykarzy, którzy nie grają w ligach. Serbowie są w stanie 
zarobić więcej na 3x3 niż grając w rodzimej ekstraklasie. Oczywiście, 
każdy gdzieś kiedyś zaczynał grać, trenował w jakimś klubie. Najlep-
si Serbowie od kilku lat tworzą zawodowe zespoły 3x3 i na tym się 
koncentrują. Trenują wspólnie, aby przez cały rok być w najlepszej 
formie. W drużynie USA można znaleźć koszykarzy, którzy występo-
wali w NBA czy lidze uniwersyteckiej. Generalnie są kraje, w których 
3x3 jest tak rozwinięta, że w najlepszych drużynach grają zawodnicy 
poświęcający się już tylko tej odmianie. W Polsce tak nie jest, bo nie 
mamy zawodowej ligi 3x3. Jest kilka zawodowych lig na świecie, m.in. 
w Japonii, Rosji czy na Filipinach. Dążę do tego, aby u nas zawodnicy 
mogli grać wyłącznie w koszykówkę 3x3. W planach jest utworzenie 
zawodowej Polskiej Ligi 3x3, jednak do tego trzeba tytularnego spon-
sora, który pomoże to sfinansować. 

W siatkówce jest plazówka, w piłce nożnej beach soccer. Do tych 
dyscyplin trafiali najpierw zawodnicy z siatkówki halowej i piłki 
nożnej, potem nastąpiła specjalizacja. Jak będzie w koszykówce?
PR: Jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, to dopóki nie powsta-
nie zawodowa liga 3x3, dopóty obie odmiany będą się przenikać. 
Turnieje 3x3 organizowane są zwykle w sezonie letnim, więc za-
wodnicy będą występowali w ligach, by po prostu podtrzymywać 
formę i być w grze. Ale generalnie na świecie jest taki trend, że 
coraz więcej drużyn zaczyna specjalizować się w 3x3. Grając na 
dobrym poziomie w turniejach rangi Pro Tour, można zarobić dobre 
pieniądze. Takie, o których koszykarze z niższych lig w Polsce mogą 
tylko pomarzyć.

Jakie umiejętności są kluczowe w koszykówce 3x3, które mają 
większą wagę niż w tradycyjnej koszykówce?
PR: To zależy od pozycji. Na przykładzie naszej reprezentacji można 
wskazać dwa style gry – zupełnie innymi graczami są Przemysław 
Zamojski i Michael Hicks, a innymi Paweł Pawłowski i Marcin Sro-
ka. Każda drużyna powinna mieć dwóch liderów, którzy powinni 
bardzo dobrze grać z piłką. Kozłować, mieć szybki pierwszy krok, 
dobrze mijać i trafiać z dystansu. Bardzo ważna jest umiejętność 
gry w bliskim kontakcie, pod presją rywala. Ja zwracam uwagę na 
to, by wszyscy zawodnicy w drużynie byli podobnego wzrostu oraz 
na tyle mobilni i przygotowani fizycznie, by kryć zarówno obwodo-
wych, jak i podkoszowych. Obrona w 3x3 jest dla mnie kluczowa. 
Generalnie, by grać w 3x3, musisz lubić fizyczną grę. Kontakt, prze-
pychanie, twarde zagrania. Mówiąc wprost – fizyczność, której nie 
należy się bać.

Wysocy gracze, tacy mierzący powyżej 205 cm wzrostu, mają 
w 3x3 przyszłość, czy może ciężko jest ukryć mniejszą dynamikę 
w obronie?
PR: Nie widzę problemu, wysocy też mogą grać w 3x3. Zresztą 
my mamy w reprezentacji Piotra Niedźwiedzkiego, który ma 211 
cm wzrostu, a kiedyś był w kadrze nieco tylko niższy Przemysław 
Rduch. W kadrze U23 mamy Łukasza Frąckiewicza, który – jak na 
swoje 205 centymetrów wzrostu – jest bardzo mobilny. Oczywiście 
mając tak wysokich graczy, trzeba trochę zmienić taktykę obrony. 
W defensywie wysoki zawodnik musi przebywać cały czas w okolicy 
obręczy, czyli tam, gdzie jest najbardziej przydatny. Środkowy nie 
powinien biegać po obwodzie za niskimi graczami, więc pozostali 
koszykarze muszą być aktywniejsi w defensywie, co często wymaga 
większego nakładu sił.

W koszykówce 5x5 podstawą większości akcji jest pick and roll, 
czyli akcja dwójkowa z zasłoną, która daje wiele możliwości ataku-
jącym. Czy w 3x3 też można mówić o stałym otwarciu akcji, jednym 
zagraniu, które stosują wszyscy?
PR: W 3x3 podstawą jest nieskończony ruch na boisku. Zbiegnięcie, 
ścięcie, obiegnięcie, ucieczka za plecy – to są podstawy koszykówki, 
każdy gracz musi to umieć i robić. Pick and roll też jest, ale grany tro-
chę inaczej, pod innym kątem do kosza, i daje trochę inne możliwo-
ści. Na przykład odrzucenie piłki do trzeciego gracza, jeśli przeciwnik 
stosuje rotację w obronie, kończy się otwartą pozycją. Na boisku jest 
więcej przestrzeni dla zawodników. Bardzo ciężko jest wygrywać bez 
rzutu z dystansu, bez rzutu za dwa. Jeśli masz czterech graczy, którzy 
nie rzucają, to musisz wykonać co najmniej 21 akcji, by wygrać mecz. 
A wiadomo, że w rzeczywistości więcej, bo przecież nie da się rzucać 
ze stuprocentową skutecznością.
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Można mówić o charakterystycznych stylach gry dla różnych dru-
żyn, reprezentacji?
PR: Tak, charakterystyczny styl ma na przykład Słowenia. Grają dużo 
zasłon bez piłek, często ścinają pod kosz. Świetnie się rozumieją, bo 
długo ze sobą grają i po prostu wiedzą, kto, gdzie i w którym momen-
cie może się pojawić. Tu ujawnia się kolejna umiejętność, którą gracz 
3x3 musi posiadać – podjęcie decyzji o szybkim podaniu. Czasem uła-
mek sekundy zwłoki sprawia, że podanie nie dojdzie do celu i zamiast  
łatwych punktów trzeba grać 1 na 1. Wracając do stylów gry – inaczej 
grają Serbowie czy Łotysze, wszystko jest dopasowane do zawodników 
i tego, co jest ich najsilniejszą bronią. Polska też ma swój styl – może nie 
do końca jest on dobry, bo w ataku zwykle najwięcej polega na Micha-
elu Hicksie. Uważam, że jest obecnie najlepszym graczem w ataku na 
świecie. Choć od kiedy pojawił się Przemek Zamojski, widać coraz więk-
szy jego wpływ  na grę drużyny. Przede wszystkim to oni mają punkto-
wać, a pozostali gracze walczą głównie w obronie i zbierają piłki. Rolują 
pod kosz po pick and roll lub czekają na podanie i mogą oddać rzut z dy-
stansu. Ich często się nie docenia, tylko patrzy na tych, którzy zdoby-
wają najwięcej punktów. Rola pozostałej dwójki jest w moim odczuciu 
jednym z kluczy do zwycięstwa. Sam byłem takim zawodnikiem, więc 
doskonale wiem, ile i gdzie można dać od siebie, nie rzucając punktów.

Wyobraża pan sobie powstanie odrębnego szkolenia dla przyszłych 
koszykarzy 3x3? Trenerów i grup, które przygotowują właśnie pod 
kątem umiejętności, o których pan mówił?
PR: PZKosz zapewnia mnie, że małymi krokami będziemy rozwijać 
koszykówkę 3x3 oddolnie. Poprzez wdrażanie jej elementów do szko-
lenia tradycyjnego. Wiele osób myśli o utworzenie szkółek 3x3. Ale 
wcale nie sądzę, że podział na koszykówkę 5x5 i 3x3 powinien być od 
najmłodszych kategorii wiekowych. Przez kilka lat nauka może być 
wspólna, bo nauczamy tych samych elementów techniki indywidu-
alnej. W koszykówce 5x5 trenerzy podczas treningów stosują wiele 
gier jeden na jednego, jak również 3x3. W pewnym momencie pewne 
rzeczy wyjdą naturalnie – jeden dzieciak będzie chciał grać tu, a drugi 
tu. Sam się przekona, co mu się bardziej podoba, albo też zobaczy, że 
akurat jego predyspozycje, przede wszystkim fizyczne, dają mu więk-
sze szanse w 3x3.

Jakby spotkał pan 10-latka, który mówi: „Ja chcę być jak Michael 
Hicks i Przemek Zamojski. Chcę być gwiazdą turniejów 3x3”, to co 
by pan mu doradził?
PR: Musisz nauczyć się gry jeden na jednego na bardzo dobrym po-
ziomie. Do tego ćwiczyć rzuty z dystansu i nie bać się gry w kontakcie 
z przeciwnikiem. Znów wrócę do tej fizyczności, bo przeciwko na-
szym reprezentantom ciężko się gra w ataku. Każdy z nich ma po-
wyżej 190 cm wzrostu, są silni, niełatwo ich minąć. Praca nad ciałem 
i nad motoryką też jest podstawą.

To, co się rzuca w oczy u obecnych reprezentantów Polski, to 
charakter. U każdego gracza trochę inny, ale łączy ich twardość –  
fizyczna lub mentalna. 
PR: Charakter trzeba mieć, nie ma wątpliwości. I ten charakter ob-
jawia się pod różną postacią – twardością, nieustępliwością. Nie za-
wsze musisz być najsilniejszy fizycznie, ale w głowie musisz mieć chęć 
do walki, nie możesz odpuszczać.

Jaka w koszykówce 3x3 jest rola trenera, bo ona trochę różni się 
od tej z 5x5?
PR: W przypadku reprezentacji zaczyna się od selekcji – po pierwsze: 
musisz wybrać zawodników czy też drużyny, które twoim zdaniem 

najlepiej się sprawdzą. Po drugie: przygotowanie do gry, czyli praca 
nad motoryką i taktyką. Wdrożenie podstawowych ruchów, na któ-
rych opierają się atak i obrona. Potem dochodzi ułożenie harmono-
gramu przygotowań – wybór turniejów, terminów itd. Ostatnio w re-
prezentacji dołożyliśmy z trenerem Rozwadowskim skauting i przed 
mistrzostwami świata rozpracowywaliśmy grę rywali, by przekazać 
naszym zawodnikom jak najwięcej informacji dotyczących przeciwni-
ków. A w czasie turnieju trener skupia się przede wszystkim na mobi-
lizacji, przypomnieniu założeń taktycznych.

Mówiąc o różnicach w pracy trenera 3x3 i 5x5, miałem na myśli za-
chowanie podczas meczów. Pan nie siedzi na ławce, nie ma kontak-
tu z zawodnikami.
PR: Siadamy na trybunach, jak każdy kibic. Mamy osobny sektor, ale 
możemy usiąść, gdzie chcemy. Komunikacja jest zakazana. Jeśli sę-
dziowie zauważą, że koszykarz po prostu rozmawia z trenerem, to 
mogą dać upomnienie lub faul techniczny. 

Wróćmy jeszcze do waszych szans na awans do igrzysk w Tokio. Ja-
kie są szanse, że Polska w nich zagra?
PR: Na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby turniej kwalifikacyjny za-
planowano na termin późniejszy, po sezonie ligowym. Wtedy mogli-
byśmy łatwiej wyznaczyć treningi, zgrupowania. Ale szanse i tak są 
duże. Pokazaliśmy w tym roku, że jesteśmy w światowej czołówce. 
A może nie tyle pokazaliśmy, co potwierdziliśmy, bo dobre wyniki 
osiągaliśmy już w 2018 roku. Naszym atutem jest wspominany już 
wielokrotnie Przemek Zamojski, który w kadrze 3x3 z każdym turnie-
jem będzie grał tylko lepiej. Mamy też bardzo mocną kadrę B, która 
na Igrzyskach Europejskich w Mińsku zajęła 4. miejsce. Bardzo dobrze 
wygląda reprezentacja U23, która znakomicie radzi sobie w rozgryw-
kach Nations League. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że nasza 
reprezentacja jest trochę zaawansowana wiekowo, wszyscy mają po-
nad 30 lat. Widzą, że młodsi powoli zaczynają się im dobierać do skó-
ry. To sprawia, że determinacja u chłopaków będzie ogromna, a oni 
wiedzą, że to być może ich ostatnia szansa na igrzyska. Dodajmy: 
szansa realna.

Rozmawiał Marek Cegliński
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Nie sądzę, że podział na koszykówkę 
5x5 i 3x3 powinien być od 
najmłodszych kategorii wiekowych. 
Przez kilka lat nauka może być 
wspólna, bo nauczamy tych samych 
elementów techniki indywidualnej.

Piotr Renkiel (32 lata)
Były zawodnik klubów koszykówki 5x5: ŻTS Nowy Dwór Gdański, 
Korsarz Gdańsk, Politechnika Gdańska, Polpharma Starogard Gdański 
(ekstraklasa), R8 Basket Politechnika Kraków, Politechnika Gdańska. 
Pozycja – rzucający/niski skrzydłowy. Grę w koszykówce 5x5 łączył 
z występami w zespołach 3x3. Stanowisko trenera kadry Polski męż-
czyzn w koszykówce 3x3 objął w lutym 2019 r.



Na igrzyskach olimpijskich w Tokio Polska będzie miała prawo wysta-
wić drużynę we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. 
WKKW to jeździecka konkurencja olimpijska, która przyniosła nam 
w odległej przeszłości dwa medale. Brązowy w 1928 roku w Am-
sterdamie, a wywalczyli go oficerowie kawalerii (bo wówczas tylko 
oni mogli startować): Michał Antoniewicz na klaczy Moja Miła, Józef 
Trenkwald na koniu  Lwi Pazur i Karol Rómmel na koniu  Doneuse. 
Z kolei srebrny medal wywalczyli nasi oficerowie w Berlinie w 1936 
roku. A dokonali tego: Henryk Roycewicz na Arlekinie III, Stanisław 
Kawecki na Bambino i  Seweryn Kulesza na klaczy Tośka.

Po II wojnie światowej już nigdy polskim jeźdźcom w tej konkurencji 
nie udało się stanąć na podium igrzysk. Najbliżej było w Seulu w 1988 
roku, kiedy to nasza ekipa zajęła czwarte miejsce. Często jednak, 
zwłaszcza kiedy igrzyska odbywały się poza Europą (Tokio, Meksyk, 
Montreal, Los Angeles, Sydney), Polacy w ogóle nie startowali. 

Skomplikowany system kwalifikacji

Tym razem się udało, choć igrzyska są – tak jak w 1964 roku – w da-
lekim Tokio. Dlaczego? Nasz kraj, podobnie jak kilka innych, mniej 
zamożnych bądź takich, które mają znacznie skromniejsze tradycje 
w jeździectwie, stał się beneficjentem nowego systemu kwalifikacji. 
Dwa czynniki są w tym systemie najistotniejsze z naszego punktu 
widzenia. Po pierwsze, będą to pierwsze igrzyska, na których w kon-
kurencjach jeździeckich (wszystkich) będą brać udział ekipy trzyoso-
bowe. Do tej pory ekipy były zawsze co najmniej czteroosobowe. Co 
za tym idzie, będzie tych ekip więcej. MKOl stawia właśnie na to, aby 
zachęcić większą liczbę krajów do olimpijskiej rywalizacji, także te 
mniej zamożne. Drugi czynnik, wypływający z pierwszego, to nieco 
inny system kwalifikacji niż do tej pory. W ostatnich kilku dziesię-
cioleciach kraje europejskie mogły wywalczyć prawo startu jedynie  

Marek Szewczyk

Fot. Jan ŻóŁkiewski

28 FORUM TRENERA

Tokio 2020 – przygotowania

Olimpijskie perspektywy

jeźdźców
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Paweł Spisak na koniu Banderas
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poprzez zajmowanie wysokich miejsc podczas mistrzostw świata (na 
dwa lata przed IO) oraz podczas mistrzostw Europy (na rok przed IO). 
Naszemu krajowi trudno się było przebić przez mur zbudowany przez 
zamożniejsze kraje, stąd przez ostatnie trzy igrzyska olimpijskie (Pe-
kin, Londyn, Rio) mieliśmy jedynie indywidualnych reprezentantów: 
Pawła Spisaka (Weriusz) i Artura Społowicza (Wag) w Pekinie oraz 
samotnego Spisaka w Londynie (Wag) i w Rio (Banderas), którzy kwa-
lifikacje wywalczyli, ale na ścieżce indywidualnej (bo jest i taka). 

W tym cyklu kwalifikacji olimpijskich FEI wydzieliła z Europy kraje 
z grupy C oraz wyznaczyła dla nich osobne zawody kwalifikacyjne 
(podobnie jest w skokach i ujeżdżeniu). Zwycięzca zdobywał prawo 
startu w Tokio. No i przyszło nam walczyć z Białorusią i Rosją, po-
nieważ w naszym regionie jedynie te trzy kraje mogą wystawić ekipę 
na zawody w najtrudniejszym, czterogwiazdkowym formacie. Dzięki 
wielu staraniom udało się też pozyskać prawa do organizacji zawo-
dów kwalifikacyjnych w Polsce, w Baborówku. I tę szansę nasi zawod-
nicy, prowadzeni od początku tego roku przez Marcina Konarskiego, 
wykorzystali. 

Nazwiska z notesu

Kwalifikację w Baborówku wywalczyła ekipa w składzie: Paweł Spisak 
– Banderas, Joanna Pawlak – Fantastic Frieda i Paweł Warszawski – 
Aristo AZ. W drużynie był jeszcze Mariusz Kleniuk z Winoną, ale nie 
ukończył krosu, gdyż u klaczy odnowiła się kontuzja, co ją praktycznie 
skreśla z listy trenera. Niedawno w Luhmühlen odbyły się mistrzo-
stwa Europy. Pierwotnie miała w nich startować nasza drużyna, ale 

ostatecznie tak się nie stało. Wystartowały tylko dwie pary, ale żadna 
z tych, które kwalifikację wywalczyły. Dlaczego?

To proste. WKKW to kontuzjogenna konkurencja. Kontuzja kopyta 
Fantastic Friedy spowodowały przerwę w występach – co najmniej 
do końca sezonu – Joanny Pawlak. Kontuzja więzadeł mięśni brzucha 
Pawła Spisaka wyeliminowała (być może do końca sezonu) tego za-
wodnika. Z kolei start Aristo AZ Pawła Warszawskiego w ME nie był 
planowany, bo chodzi o to, aby temu młodemu koniowi nie stawiać 
w tym roku tak trudnego zadania, jak mistrzostwa Europy. 

Ostatecznie w zawodach wystartowały  tylko dwie nasze pary. Jedna 
to Jan Kamiński (wielokrotny medalista mistrzostw Polski) na koniu 
Jard. Startował na nim w Baborówku indywidualnie i właśnie tam 
„zrobił” wynik, który jest wypełnieniem normy na IO w Tokio. Bo trze-
ba pamiętać, że choć mamy prawo wystawić drużynę w Tokio, to w tej 
drużynie mogą się jedynie znaleźć pary (jeździec – koń), które muszą 
z kolei wypełnić normę wynikową, a nie jest ona łatwa do osiągnięcia.  
Druga para to młoda, 21-letnia, Małgorzata Cybulska z koniem Che-
naro, na którym startowała raz w ME juniorów oraz dwa razy (2017–
2018) w ME młodych jeźdźców (do 21 lat). Ona jeszcze indywidualnej 
normy na IO nie ma. 

W kręgu zainteresowań trenera kadry, a bardziej menedżera drużyny, 
Marcina Konarskiego, są także trzy następne konie, wszystkie jesz-
cze bez norm wynikowych. Dwa z nich są dosiadane przez Mateusza 
Kiempę. Na bardziej doświadczonej klaczy Grand Supreme miał star-
tować w mistrzostwach Europy, ale skoro i tak (z powodu kłopotów 
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Drużyna polskich jeźdźców w składzie (od lewej): Mariusz Kleniuk, Joanna Pawlak, Marusz Konarski (trener), Paweł Spisak, Paweł Warszawski.



zdrowotnych Spisaka) nie będziemy tam mieli ekipy, to trener zde-
cydował, że lepiej tej normy poszukać jesienią na zawodach cztero-
gwiazdkowych. Druga klacz, Libertina, jest nieco mniej doświadczo-
na, ale z potencjałem. Z nią także Mateusz Kiempa będzie próbował 
tę normę wypełnić. Jak nie jesienią tego roku, to będzie jeszcze czas 
do końca maja 2020 roku. 

No i kolejna klacz, dosiadana przez Pawła Warszawskiego – Lucinda 
EX ANI. Na razie koń numer dwa tego zawodnika, który z Aristo już 
normę wynikową wypełnił.

Jak się przygotować do Tokio?

Podsumowując nasze olimpijskie perspektywy – na dziś mamy pięcio-
ro zawodników (z czego czworo ma wynik kwalifikacyjny na jednym 
koniu) oraz osiem koni (z czego tenże wynik mają cztery konie). Zbiór 
jest skromny, a ponieważ – jak już wspomniano – WKKW to sport 
kontuzjogenny, trzeba zrobić wszystko, aby do Tokio przygotować 
możliwe najlepszą drużynę. Szansa na kwalifikacje została w pełni 
wykorzystana. Teraz czas na czerpanie z kolejnej, czyli udane do nich 
przygotowania, a następnie dobry występ naszych reprezentantów. 

Formalnie w igrzyskach będą startować drużyny trzyosobowe, ale  
w lepszej sytuacji znajdą się ci, którzy najpierw wypełnią normy wy-
nikowe, a potem stać ich będzie na to, by przywieźć  cztery konie. Bo 
podczas rozgrywania konkurencji będzie można wymienić jedną parę 
(na rezerwową), jeśli z powodów weterynaryjnych któryś koń będzie 
niedysponowany w trakcie imprezy. Wstawienie rezerwowego będzie 
kosztować na dzień dobry 20 punktów karnych, ale to i tak znacznie 

mniej niż wtedy, kiedy ekipa ukończy rywalizację tylko w dwuosobo-
wym składzie. 

Jak już wspomniałem, od początku tego roku trenerem kadry i (bar-
dziej) jej menedżerem  jest Marcin Konarski. Były zawodnik (walczył 
o prawo startu w IO w Atenach, ale poważna kontuzja wyłączyła go 
z uprawiania jeździectwa), a obecnie sprawny organizator zawodów 
międzynarodowych w swoim ośrodku w Morawie koło Strzegomia, 
gospodarz toru oraz delegat techniczny z wysokimi uprawnieniami, 
człowiek, który o WKKW wie wszystko, jako że do niedawna był 
członkiem Komisji WKKW przy FEI. Zadałem mu pytanie na potrzeby 
tego artykułu.

Co w największym stopniu zdecydowało 
o awansie naszej drużyny na IO w Tokio?

– Chyba przede wszystkim bardzo dobrze przepracowany okres zi-
mowy, z kilkoma tzw. klinikami prowadzonymi przez Andreasa Di-
bowskiego z Niemiec (był poprzednim trenerem naszej kadry). A drugi 
czynnik to bardzo dobra atmosfera w kadrze. Nawet ci, którzy nie 
startowali w ekipie podczas tego bardzo ważnego startu w Baborów-
ku, starali się być pomocni tym, którzy nas reprezentowali i walczyli 
o olimpijski awans.
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Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda

W tym roku, na igrzyskach olimpijskich  
w Atenach, po raz ostatni wystąpiła 
drużyna jeźdźców WKKW.

2004



na igrzyska. W niektórych sportach kwalifikacje odbywają się poprzez 
system rankingowy, w innych – jak w lekkiej atletyce – obowiązują mi-
nima wynikowe i ranking. O miejsca na igrzyskach sportowcy ubiegać 
się będą do czerwca przyszłego roku. Na ostatnich letnich igrzyskach 
olimpijskich w Rio de Janeiro, Polskę reprezentowało 240 sportowców 
w 143 konkurencjach w 28 sportach.

Jako pierwsi przepustki do Tokio – jeszcze w ubiegłym roku - wywal-
czyli żeglarze i strzelcy. Gwarancję występu na igrzyskach w tym roku 
otrzymali przedstawiciele następujących sportów: jeździectwa, strze-
lectwa, pływania, żeglarstwa, pięcioboju nowoczesnego, alpinizmu, 
kajakarstwa (sprint) i wioślarstwa oraz siatkarze. Odbywają się kolejne 
zawody – głównie rangi mistrzowskiej – które kwalifikują sportowców 
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Kwalifikacje 

olimpijskie
W 2019 roku sportowcy zdobywają najwięcej kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk 
olimpijskich w Tokio. Do 1 września reprezentanci Polski zapewnili 24 kwalifikacje dla 52 
zawodników w sportach indywidualnych i jedną w sporcie drużynowym.

stan na 1 września

Siatkarze w wielkim stylu wywalczyli kwalifikację 
podczas turnieju w Ergo Arenie.



ALPINIZM

Aleksandra Mirosław kombinacja 08.08.19 imienna

KAJAKARSTWO

Tomasz Kaczor C-1 1000 m 22.08.19 krajowa

Dorota Borowska C-1 200 m 22.08.19 krajowa

Marta Walczykiewicz K-1 200 m 22.08.19 krajowa

Karolina Naja, Anna Puławska K-2 500 m 22.08.19 krajowa

Karolina Naja, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk, Helena Wiśniewska K-4 500 m 22.08.19 krajowa

Michał Kudła, Mateusz Kamiński C-2 1000 m 22.08.19 krajowa

JEŹDZIECTWO

Paweł Spisak, Joanna Pawlak, Paweł Warszawski, Mariusz Kleniuk WKKW druż. 23.05.19 krajowa

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Łukasz Gutkowski indywidualnie 04.08.19 imienna

PŁYWANIE

Kaper Majchrzak, Jan Hołub, Jakub Kraska, Przemysław Gawrysiak 4x100 m st. dow. 21.07.19 krajowa

Katarzyna Wasick, Alicja Tchórz, Dominika Kossakowska, Aleksandra Polańska 4x100 m st. dow. 21.07.19 krajowa

STRZELECTWO

Tomasz Bartnik 50m Kdw 3x40 31.08.18 krajowa

Klaudia Breś 10 m Ppn 50 25.06.19 krajowa

Aleksandra Jarmolińska Skeet 125 07.04.19 krajowa

WIOŚLARSTWO

Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński, Michał Szpakowski
czwórka bez 

sternika
31.08.19 krajowa

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald, Katarzyna Zilmann
czwórka 

podwójna
31.08.19 krajowa

Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik, Fabian Barański
czwórka 

podwójna
31.08.19 krajowa

Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup dwójka podwójna 01.09.19 krajowa

Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz, Monika Chabel, Maria Wierzbowska czwórka bez 
sterniczki 31.08.19 krajowa

Jerzy Kowalski, Artur Mikołajczewski dwójka podwójna 
w lek. 31.08.19 krajowa

Żeglarstwo

Paweł Tarnowski RS:X 30.07.18 krajowa

Magdalena Kwaśna Laser Radial 30.07.18 krajowa

Zofia Noceti-Klepacka RS:X 30.07.18 krajowa

Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar 470 01.08.19 krajowa

SIATKÓWKA

Reprezentacja mężczyzn: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Fabian Drzyzga, Grzegorz 
Łomacz, Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Wilfredo Leon
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Kolejno: imię i nazwisko zawodnika, konkurencja, data kwalifikacji, kwalifikacja krajowa bądź imienna.

dotychczasowa lista kwalifikacji



byli 15 medali: cztery złote, dwa srebrne i dziewięć brązowych. Jest 
to kolejna już impreza, która udowadnia, że siła polskiego sportu jest 
oparta na „królowej sportu” – jej przedstawiciele zdobyli ponad po-
łowę całego dorobku medalowego. Dobrze wypadli również szermie-
rze, zawodnicy z taekwondo, strzelcy. Srebrny medal zdobyła męska 
reprezentacja siatkarzy prowadzona przez trenera Pawła Woickiego. 
Sami siatkarze celowali jednak w złoty medal, dlatego też swój wynik 
traktują jak porażkę.

Klasyfikację medalową wygrała Japonia z 82 medalami (33–21–28), 
przed Rosją (22–24–36) i Chinami (22–13–8). Polska uplasowała 
się na 15. miejscu. Następne zawody zostaną rozegrane za dwa lata 
w chińskim Chengdu. 

Letnia Uniwersjada 2019

Tegoroczna Uniwersjada odbyła się w Neapolu. Miejsce zawodów 
było nawiązaniem do pierwszej edycji „studenckich igrzysk”, które od-
były się 60 lat temu w Turynie. Uniwersjada jest organizowana przez 
Międzynarodową Federację Sportu Akademickiego (FISU). Pociąga to 
za sobą szereg konsekwencji, z których najbardziej doniosłą jest fakt, 
iż reprezentację wystawiają krajowe związki sportu akademickiego 
(w Polsce to Akademicki Związek Sportowy), a zawodnicy muszą mieć 
status studenta studiów wyższych oraz odpowiedni wiek (18–25 lat). 
Zawodnicy reprezentują nie tylko swój kraj, ale również uczelnię. 
Podczas ceremonii medalowej zwycięzcy wysłuchują pieśni akade-
mickiej Gaudeamus igitur, a nie hymnu swojego kraju. Dla Polaków 
tegoroczna edycja była udana. W Neapolu reprezentanci kraju zdo-
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Medale
studentów
i juniorów

W Neapolu odbyła się Letnia Uniwersjada, 
a w Baku Olimpijski Festiwal Młodzieży 
Europy. Polscy sportowcy z obydwu imprez 
przywieźli po 15 medali.

Jakub Wojewódka



Festiwal stanowił pierwsze „przetarcie” dla wielu znakomitych spor-
towców, późniejszych mistrzów lub medalistów igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata lub Europy. Do najbardziej rozpoznawalnych spor-
towców, których kariera rozpoczęła się na festiwalu, należą m.in. 
Carolina Klüft (lekkoatletyka), Anja Paerson (narciarstwo alpejskie), 
Fabian Cancellara (kolarstwo szosowe) czy Pieter van der Hoogen-
band (pływanie). Wśród polskich medalistów najbardziej znani są 
pływacy: Paweł Korzeniowski, Przemysław Stańczyk, Radosław 
Kawęcki; siatkarze: Marcin Możdżonek, Jakub Kochanowski, 
Katarzyna Skowrońska i lekkoatleta Konrad Bukowiecki. W tego-
rocznym EYOF wzięło udział około 3,6 tys. sportowców z 48 krajów 
zrzeszonych w EOC. Rozdano 135 kompletów medali w 10 dyscypli-
nach. Klasyfikację medalową, po raz 13. w ogóle i 12. z rzędu, wygrała 
reprezentacja Rosji, zdobywając 66 medali (28 złotych, 17 srebrnych, 
21 brązowych), na podium znaleźli się również Brytyjczycy, którzy 
zdobyli 25 medali (11–12–2), oraz Turcy z 27 medalami (11–6–10). 

Reprezentacja Polski na tegorocznej imprezie liczyła 101 osób (52 
dziewczęta i 49 chłopców), które wystartowały w ośmiu dyscy-

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) odbył się po raz pierw-
szy w 1991 roku, a gospodarzem wydarzenia była Bruksela. Inicjato-
rem festiwalu był Jacques Rogge, późniejszy przewodniczący MKOl. 
Od tej pory festiwal jest rozgrywany w cyklu dwuletnim, w edycjach 
letniej i, zainicjowanej w 1993 roku, zimowej.  

Na festiwalu występują osoby w wieku od 14 do 18 lat z krajów zrze-
szonych w Europejskim Komitecie Olimpijskim (European Olympic 
Comitee – EOC). Warto nadmienić, że EYOF były pierwszymi zawo-
dami młodzieżowymi organizowanymi w ramach ruchu olimpijskiego. 
Celami, jakie stawiają sobie organizatorzy, jest obycie się młodych 
sportowców z atmosferą przypominającą tę na igrzyskach olimpij-
skich, jak również promocja wartości olimpijskich, sportu i zdrowego 
stylu życia. W trakcie zawodów obowiązuje pełny ceremoniał olim-
pijski – w tym ceremonia otwarcia z przysięgą olimpijską, uroczystym 
wniesieniem flagi czy też zapaleniem znicza. 

35AKTUALNOŚCI

©
 SZYM

O
N

 SIKO
RA

/PKO
L

Reprezentacja Polski na XV Letni Olimpijski 
Festiwal Młodzieży Europy Baku 2019 w wiosce 

zawodniczej.



plinach. W klasyfikacji medalowej zajęła 9. miejsce z 15 medalami, 
w tym sześcioma złotymi. EYOF’19 był najlepszym w historii startów 
biało-czerwonych (ostatnim razem 15 medali nasi reprezentanci zdo-
byli 20 lat temu w duńskim Esbjergu). 

Najlepiej wypadli lekkoatleci, którzy z ośmioma medalami (5–2–1) 
wygrali klasyfikację medalową. Najcenniejszy wynik osiągnęła Olim-
pia Breza na 3 tys. metrów z przeszkodami, której rezultat 9:49,23 
pozwoliłby zdobyć medal również na rozegranych tydzień wcześniej 
w Szwecji MME do lat 23. W pływaniu Polacy zdobyli jeden złoty 
medal (Mateusz Chowaniec na 50 m st. dowolnym – wraz z rekordem 
Polski ustanowionym w półfinale) oraz cztery brązowe. Pozostałe 
medale nasi zawodnicy zdobyli w zapasach oraz w tenisie. Kolejną 
taką okazję reprezentanci Polski będą mieli już za dwa lata w słowac-
kiej Bańskiej Bystrzycy.

Czołówka klasyfikacji medalowej
Uniwersjady 2019

1. Japonia 33 21 28 82

2. Rosja 22 24 36 82

3. Chiny 22 13 8 43

4. USA 21 17 15 53

5. Korea Płd. 17 17 16 50

...

9. Polska 4 2 9 15

Kolejno: kraj, złote medale, srebrne, brązowe, łączna liczba medali

Medaliści z Polski

Złoto:
Konrad Bukowiecki (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) – 
lekkoatletyka, pchnięcie kulą
Natalia Kochańska (Uniwersytet Warszawski), Katarzyna Komorowska 
(Uniwersytet Łódzki), Aneta Stankiewicz (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy) – strzelanie z karabinku pneumatycznego, 
drużynowo
Alicja Konieczek (Western Colorado University) – lekkoatletyka, 3000 m  
z przeszkodami
Michał Rozmys (Uniwersytet Szczeciński) – lekkoatletyka, 1500 m

Srebro:
Malwina Kopron (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie) – 
lekkoatletyka, rzut młotem
Reprezentacja w siatkówce mężczyzn: Michał Kędzierski (Uniwer-
sytet Rzeszowski), Łukasz Kozub (WSZiA w Opolu), Damian Doma-
gała (WSZiA w Opolu), Bartosz Filipiak (Wyższa Szkoła Gospodarki 
w Bydgoszczy), Paweł Halaba (Akademia Leona Koźmińskiego w War-
szawie), Bartłomiej Lipiński (WSZiA w Opolu), Piotr Łukasik, Kamil 
Semeniuk (WSZiA w Opolu, Bartłomiej Lemański (WSZiA w Opolu), 
Patryk Niemiec (WSZiA w Opolu), Jan Nowakowski (Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy), Jędrzej Gruszczyński (WSZiA w Opolu), 
Mateusz Masłowski (WSZiA w Opolu)

Brąz:
Patrycja Adamkiewicz (AWF w Warszawie) – taekwondo, kat. 57 kg
Katarzyna Furmanek (Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie) 
– lekkoatletyka, rzut młotem
Klaudia Kardasz (Politechnika Opolska) – lekkoatletyka, pchnięcie kulą
Filip Zaborowski (Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 
– pływanie, 800 m st. dow.
Patryk Dobek (Uniwersytet Szczeciński) – lekkoatletyka, 400 m ppł.
Wojciech Kolańczyk (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu) – szer-
mierka, szpada
Patrycja Adamkiewicz, Gabriela Dajnowicz (AWF w Warszawie), Mag-
dalena Leporowska (AWF w Poznaniu), Karolina Ziajewska (Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – taekwondo, drużynowo
Patryk Dobek, Kajetan Duszyński (Politechnika Łódzka), Dariusz Ko-
waluk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
Wiktor Suwara (AWF w Warszawie) – lekkoatletyka, sztafeta 4 x 400 m
Anna Mroszczak (Politechnika Wrocławska), Kamila Pytka (SGGW 
w Warszawie), Martyna Swatowska (AWF w Katowicach), Jagoda Za-
gała (AWF w Katowicach) – szermierka, szpada drużynowo

Czołówka klasyfikacji medalowej EYOF 2019

1. Rosja 28 17 21 66

2. Wielka Brytania 11 12 2 25

3. Turcja 11 6 10 27

4. Azerbejdżan 10 7 6 23

5. Włochy 8 9 9 26

...

9. Polska 6 3 6 15

Kolejno: kraj, złote medale, srebrne, brązowe, łączna liczba medali

Medaliści z Polski

Złoto: 
Gabriela Andrukonis (lekkoatletyka, oszczep), Olimpia Breza (lekko-
atletyka, 3000 m z przeszkodami), Mateusz Chowaniec (pływanie, 
50 m st. dow.), Mateusz Górny, Wiktor Gruzd, Patryk Grzegorzewicz, 
Maciej Kopeć, Oskar Łucki, Oliwer Wdowik (lekkoatletyka, sztafeta 
szwedzka), Eryk Kołodziejczak (lekkoatletyka, oszczep), Jędrzej Po-
czwardowski (lekkoatletyka, 1500 m)

Srebro: 
Patrzyk Grzegorzewicz (lekkoatletyka, 400 m), Krzysztof Różnicki 
(lekkoatletyka, 800 m), Olaf Pieczkowski, Filip Pieczonka (tenis, debel)

Brąz: 
Oliwer Wdowik (lekkoatletyka, 200 m), Krzysztof Chmielewski (pły-
wanie, 200 m st. dow.), Wiktoria Guść (pływanie, 200 m st. dow.), 
Filip Kosiński (pływanie, 200 m st. grzbietowym), Piotr Stolarczyk (za-
pasy, 51 kg styl klasyczny), Paweł Uryniuk (pływanie, 100 m st. mot.)
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Konrad Bukowiecki reprezentujący Polskę i Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie zdobył w Neapolu złoty medal w pchnięciu kulą 

wynikiem 21,54 m. To nowy rekord igrzysk akademickich.

Jakub Poczwardowski, złoty medalista EYOF
w biegu na 1500 m
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Igor Krymski
Kamil Michalik
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Monitoring częstości  
skurczów serca w kontroli

Kącik Trenera

procesu treningowego 
sportowców

Igor Krymski jest trenerem kadry narodowej Polski sprintu w Polskim Związku Kolarskim, w tym brą-

zowego medalisty mistrzostw świata Mateusza Rudyka.

Kamil Michalik jest fizjologiem, doktorantem w Katedrze Fizjologii i Biochemii AWF we Wrocławiu.

Reprezentantka Polski Urszula Łoś podczas mistrzostw świata w kolarstwie torowym rozegranych w Pruszkowie
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Dlaczego monitorujemy
częstość skurczów serca? 

Pracujemy z kadrą narodową kolarzy torowych – sprinterów. Ce-
lem naszego podejścia jest indywidualizacja i optymalizacja szko-
lenia. Analizując bieżące reakcje adaptacyjne w jednostkach tre-
ningowych, dążymy do tego, aby zawodnik uzyskał w efekcie jak 
największe zmiany utrwalone. Uważamy, że ciągła regulacja procesu 
treningowego stwarza większe możliwości w porównaniu z kontrolą 
okresową (lub, co gorsza, jej brakiem!) w formie sprawdzianów i te-
stów podsumowujących pracę wykonaną w mezocyklu (kilku mikro-
cykli). Szkolenie na najwyższym poziomie sportowym, w którym 
o sukcesie decydują detale, nie powinno być prowadzone intuicyjnie 
(„na nos”), ponieważ uzyskane efekty i sukcesy mają wtedy znamiona 
bardziej przypadkowości niż celowości. 

Sportowcy oraz trenerzy w kontroli procesu treningu coraz częściej 
stosują sport-testery, pozwalające monitorować pracę układu krą-
żenia (oraz autonomicznego układu nerwowego). Coraz bardziej 
zaawansowane urządzenia rejestrują częstość skurczów serca (HR – 
heart rate) i zmienność rytmu zatokowego (HRV – heart rate variabi-
lity). Wydawać by się mogło, że korzystają z tego jedynie sportowcy 
dyscyplin oraz konkurencji wytrzymałościowych. Nic bardziej mylne-

go. Dostępne publikacje oraz nasze doświadczenie są dowodem, że 
również sprinterzy powinni regularnie monitorować HR. Postaramy 
się w przystępny sposób przybliżyć Czytelnikom te proste możliwości, 
które niestety są niedoceniane przez trenerów oraz zawodników. 
W swojej pracy inspirujemy się wynikami badań wybitnego fizjolo-
ga sportu prof. dr. hab. Marka Zatonia z Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu, które opisał w monografii Wartość kryteriów  
fizjologicznych w kontroli i regulacji treningu sportowego (1990).  

Regularnie rejestrujemy reakcje organizmu w odpowiedzi na zasto-
sowane bodźce. Pierwszym przykładem jest sesja realizowana me-
todą powtórzeniową w mezocyklu specjalnym podczas przygotowań 
Mateusza Rudyka do Mistrzostw Świata 2019, na których zdobył 
brązowy medal. Wykonywał on wysiłki maksymalne, trwające oko-
ło 20–25 sekund (przerwa aktywna 25 minut), które polegały na  
osiągnięciu najwyższej prędkości maksymalnej i utrzymaniu jej w celu 
intensyfikacji metabolizmu glikolitycznego. Zauważyliśmy, że uzyska-
niu wyższej mocy i prędkości podczas wysiłku towarzyszyło wyższe 
powysiłkowe stężenie mleczanu we krwi i częstość skurczów serca. 
Natomiast moment obniżenia intensywności odpowiadał niższemu 
stężeniu mleczanu oraz HR. Związane było to z niższym zaangażo-
waniem jednostek motorycznych i aktywności glikolizy oraz informo-
wało, że należy wydłużyć przerwę pomiędzy sprintami lub zakończyć 
jednostkę treningową. Podobne zależności obserwowaliśmy w roz-
woju zmian utrwalonych w kolejnych mikrocyklach, biorąc pod uwagę 
najlepszy jakościowo wysiłek z jednostki treningowej. Ponadto mo-
nitoring szczytowych wartości HR pomógł określić liczbę powtórzeń 
w serii podczas treningu interwałowego. Nasze spostrzeżenia są 
zgodne z opisanymi przez prof. Zatonia. Taka wiedza może być przy-
datna, gdy nie ma możliwości każdorazowej kontroli mocy, prędkości 
oraz stężenia mleczanu we krwi.
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Najlepszy polski sprinter, brązowy medalista 
mistrzostw świata 2019, przyjmuje gratulacje od 
Ministra Witolda Bańki.



Również jednostki treningowe na szosie zawodnicy realizowali 
w oparciu o wyznaczone w badaniach wydolnościowych (zweryfiko-
wane poziomem stężenia mleczanu strefy intensywności). W jednym 
z zadań utrzymywali indywidualną intensywność progu tlenowego, 
w której następuje maksymalizacja wykorzystania kwasów tłuszczo-
wych, co pozwala na efektywną redukcję tkanki tłuszczowej. 

Restytucyjna częstość skurczów serca 
(HRR – heart rate recovery)

Szczególnej uwagi wymaga powysiłkowa restytucja HR (obniżenie do 
poziomu spoczynkowego), która jest związana z aktywnością auto-
nomicznego układu nerwowego i może  wskazywać na zaburzenia 
czynnościowe spowodowane zmęczeniem, przetrenowaniem czy od-
wodnieniem (Borresen i Lambert 2009). HRR zależy m.in. od poziomu 
wydolności tlenowej zawodnika (Michalik i wsp. 2017) i intensyw-
ności aplikowanego wysiłku (generowanej mocy kosztem przemian 
glikolitycznych). Ideę pomiaru restytucji w rozwoju adaptacji trenin-
gowej sportowców przedstawił prof. Zatoń (1990). Pisał, że „wykony-
wanie pracy o takim samym lub podobnym charakterze (np. jazda na 
rowerze), intensywności (strefa przemian energetycznych) i objętości 
(czas trwania) powinno prowadzić w kolejnych mikrocyklach do wzra-
stania skuteczności wypoczynku jako ogółu zmian przystosowaw-
czych. Zwiększenie zatem obciążenia wysiłkiem jest uzasadnione 
wówczas, gdy dynamizują się procesy wypoczynkowe, dokumentując 

obniżenie kosztu fizjologicznego sumy zastosowanych w jednostce 
treningowej wysiłków”. Zatem trenerzy nie powinni intuicyjnie zwięk-
szać objętości pracy, jeśli zawodnik nie wykazuje poprawy procesów 
wypoczynkowych. 

W ocenie efektywności restytucji stosuje się na przykład bezwzględ-
ną różnicę między najwyższą wartością HR osiągniętą podczas wysił-
ku a zarejestrowaną po 60 sekundach regeneracji (HRR60). Parametr 
ten cechuje się prostotą pomiaru i jest przystępny dla zawodników. 
Lamberts i współpracownicy (2010) przedstawili wyniki badań po-
twierdzające jego skuteczność w warunkach treningowych. Stwier-
dzono wówczas większą poprawę wydolności tlenowej u kolarzy 
szosowych, którzy w treningu interwałowym (8 x 4 minuty o stałej 
mocy) regularnie w kolejnych jednostkach treningowych zwiększali 
wartość HRR60. Wskazano również silne korelacje pomiędzy popra-
wą restytucji HR a czasem (r = 0,75) oraz średnią mocą (r = 0,80) 
podczas jazdy na dystansie 40 kilometrów. Zatem regularna poprawa 
HRR może przewidywać korzystne zmiany adaptacji organizmu. Na-
leży pamiętać o powtarzalnym utrzymaniu pozycji ciała, ponieważ ma 
wpływ na tempo restytucji. 

Przytoczone informacje posłużyły nam do kontroli jednostek trenin-
gowych wykonywanych na torze kolarskim. Podczas wspomnianej 
sesji, realizowanej metodą powtórzeniową, gwałtowne obniżenie 
poziomu restytucji było sygnałem do wydłużenia czasu przerwy lub 
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zakończenia jednostki treningowej. W treningach metodą interwało-
wą sprawdzaliśmy, czy podobnej lub większej wykonanej pracy w se-
rii towarzyszyła poprawa HRR60 w kolejnych mikrocyklach. Dopiero 
gdy występowała taka sytuacja, zawodnik mógł wykonać dodatkową 
serię. Staraliśmy się nie planować „z góry” objętości treningowej, tyl-
ko określać ją na bieżąco zgodnie z możliwościami zawodnika.

Kolejny przykład to zmodyfikowany wskaźnik 
skuteczności restytucji (WSR) według Klono-
wicza, który wykorzystuje pomiar HR w spo-
czynku, wysiłku i restytucji: 
gdzie:

HR1 – spoczynkowa częstość skurczów 
serca (2–3 minuty  
w pozycji siedzącej po porannej 
toalecie), 

HR2 – najwyższa częstość skurczów serca 
podczas wysiłku, 

HR3 – częstość skurczów serca zmierzona 
w 5. minucie restytucji. 

Interpretacja: 
• <50 – wysiłek zbyt ciężki, organizm 

ma problem z powrotem do stanu 
spoczynkowego, 

• 50–60 – wysiłek kształtujący, powodujący zmiany 
adaptacyjne organizmu, 

• 60–80 – wysiłek podtrzymujący,
• >80 wysiłek zbyt lekki, częste stosowanie może prowadzić 

do spadku poziomu adaptacji wysiłkowej. 
Praktyczne zastosowanie WSR w planowaniu i modyfikacji 
mikrocykli zostało szczegółowo opisane we wspomnianej 
monografii. Dociekliwych odsyłamy do tej niezwykle wartościowej 
lektury.

Podsumowanie

Regularny monitoring wysiłkowej oraz restytucyjnej częstości skur-
czów serca może być użyteczny do kontroli i regulacji bodźców apli-
kowanych w procesie treningowym sportowców. Pomiar HR nie wy-
maga skomplikowanego sprzętu i dostarcza wartościowych informacji 
o bieżących czy przedłużonych reakcjach adaptacyjnych zawodnika 
podczas jednostek treningowych oraz zmianach utrwalonych w kolej-
nych mikrocyklach. W zestawieniu z innymi mierzalnymi parametrami 
intensywności wysiłku może posłużyć trenerom do świadomej indy-
widualizacji i optymalizacji procesu szkolenia, a zawodnikom pomóc 
rozbudzić drzemiący w nich potencjał. 
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Mike Bottom jest cenionym amerykańskim szkoleniowcem pływania. 
Specjalizuje się zwłaszcza w sprincie kraulowym. To spod jego ręki 
wyszli mistrzowie olimpijscy: Anthony Ervin i Gary Hall Jr. Trenował 
też m.in. tak słynnych zawodników, jak Jason Lezak czy Chorwat Duje 
Draganja. Przygotowywał pływaków do sztafety USA 4x100 m st. do-
wolnym na wiele imprez, z igrzyskami olimpijskimi włącznie. Wśród 
kolegów w USA budził kontrowersje, gdyż zarzucano mu, że więcej 
uwagi przykłada do zajęć na lądzie niż w wodzie. W Polsce stał się po-
pularny dzięki Bartoszowi Kizierowskiemu, którego trenował w czasie 
jego studiów na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii i doprowadził do 
największych sukcesów.

63-letni Bottom obecnie pracuje na Uniwersytecie Michigan. Pod 
jego opieką są nie tylko sprinterzy, ale również średniodystansowcy. 
Można więc stwierdzić, że wreszcie doceniono jego pomysły na tre-
ning także w USA. Bottom nie bywał zapraszany do grona trenerów 
kadry USA, ale był na przykład zaangażowany w przygotowania do 
głównych imprez mistrzowskich reprezentacji Chorwacji. Obronił się 
wynikami i skutecznością w ważnych zawodach. Dziś styl treningu 
mocno się zmienił i zaczął przypominać ten, który Bottom wprowadził 
w Golden Bears Berkeley już pod koniec XX wieku. Kilka lat temu do 
współpracy w klubie z Michigan zaprosił Bottoma legendarny trener 
Jon Urbanchek.

W czerwcu Mike Bottom przyjechał do Polski. Amerykanin z właści-
wą sobie werwą i energią prezentował swoją wiedzę trenerom, którzy 
szczelnie wypełnili salę warszawskiego kina Elektronik.

STEFAN TUSZYŃSKI
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PŁywak silny 
w drużynie 
i dobrze zmotywowany

Można nie motywować zawodnika, odpuścić, gdy 
przez lata nie trafiają do niego nasze słowa. Ale wte-
dy trzeba się będzie zmierzyć z oskarżeniami, że jest 
się słabym trenerem – mówił Mike Bottom. Wybitny 
szkoleniowiec z USA spotkał się z polskimi trenerami 
pływania.
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Tak jak Amerykanin traktuje 
sport, takim czŁowiekiem 
stanie się w przyszŁości.



Sztywne biodra, ruchome barki

Bottom wygłosił trzy wykłady. Zaczął od tego, w czym czuje się naj-
lepiej, czyli omówienia techniki sprintu kraulowego. Następnie prze-
szedł do planowania sezonu i różnic w obciążeniach dla zawodników 
specjalizujących się w sprincie oraz dystansach średnich. Spotkanie 
zakończył zaś omówieniem psychologicznego aspektu budowania 
zespołu i osiągania potencjału jednostki.

Ten ostatni temat przewijał się przez wszystkie wykłady. Ameryka-
nin co chwila podkreślał wagę budowy zespołu. To według niego 
ma decydujący wpływ na psychologiczne przygotowanie do startów 
– temat ten jest szczególnie bliski Bottomowi. Prezentację na temat 
techniki pływania kraulem rozpoczął od pokazu zdjęć z uroczystego 
zakończenia sezonu w Michigan, gdzie każdy z zawodników chwalił 
się indywidualnymi osiągnięciami.

– Sport jest dla Amerykanina jakby odzwierciedleniem życia – tak za-
czął spotkanie w kinie Elektronik. – Tak jak Amerykanin traktuje sport, 
takim człowiekiem stanie się w przyszłości. Dlatego ważna jest taka 
uroczystość, podczas której można opowiedzieć, jakie się miało cele 
i jak się je realizowało. I wtedy zawodnicy opowiadają nie tylko o pły-
waniu, ale i o życiu. Bo trudno odizolować pływanie od życia. W Pol-
sce, mam wrażenie, nie czujecie trochę tego, jak ważna jest drużyna. 
Jak pomaga w ciężkiej pracy, w motywacji do treningów. Jaka w tym 
jest siła – mówił. 

– A teraz podzielę się z wami moim 30-letnim doświadczeniem – do-
dał, przechodząc szybko do technik używanych w kraulu. – Aktual-
nie widzimy techniki, które nazywamy Hip-Driven, Shoulder-Driven 
i Body-Driven, ale tę ostatnią pominiemy w obecnych rozważaniach. 

Hip-Driven to technika pływania kraulem polegająca na silnej rotacji 
w biodrach, które inicjują cały cykl ruchowy. Zawodnik płynie wów-
czas z częstotliwością 38–48 uderzeń na minutę. Występuje w tym 

stylu element wyleżenia ramion z jak najdłuższym wyciągnięciem się 
do przodu i opóźniony chwyt wody. Jest to też moment relaksu dla 
mięśni. To styl, którego mistrzem był Rosjanin Aleksander Popow. 
Obecnie nikt nie pływa krótkich sprintów takim stylem, jedynie spe-
cjaliści od 200 i 400 m.

– Shoulder-Driven to technika, o której chcemy rozmawiać – mówił 
Bottom. – Charakteryzuje się dużo większą częstotliwością: 54–67 
ruchów na minutę. Biodra są właściwie nieruchome. Za to wprowa-
dzamy bardzo dużą rotację w barkach. Łopatki pozostają przez cały 
czas mocno ściągnięte. Co ciekawe, krok pływacki się nie skraca, 
choć nie ma momentu wyleżenia. Ręka jest przygotowana od razu do 
chwytu, jeszcze w powietrzu. Na napęd działa nie tylko włożona siła, 
ale i grawitacja: łokieć i bark atakują z góry.

Cała koncentracja skupia się na barkach. Wolny bark przedłuża krok, 
wychodząc wysoko z wody. Dłoń w wodzie non-stop jest w chwycie 
wody. Nie ma wolnej fazy. Ciało powinno być proste i sztywne jak  
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1. Pływanie z jedną łapką i w jednej płe-
twie – założone z tej samej strony ciała.

2. Pływanie w dwóch płetwach – zaak-
centowanie mocniejszym kopnięciem 
momentu, gdy ręka (z tej samej strony 
ciała) wchodzi do wody i będzie zaczy-
nała pociągnięcie.

Ćwiczenia techniką HD
wymuszające rotację bioder:

Ćwiczenia techniką SD:

1. Pływanie jedną ręką, bez fazy napłynięcia.

2. To samo zadanie z rurką, bardzo wąsko na 
torze.

3. Pływanie tego samego ćwiczenia przez 
trzech zawodników obok siebie na jednym 
torze.

4. Trzy ruchy w łapce z przekręcaniem dłoni 
podczas wyjścia z wody.

5. Ręka wyprostowana na piłce i mocne po-
ciągnięcie tak, żeby piłkę przetoczyć pod 
wodą i skierować do tyłu. Tymczasem dru-
ga ręka, na której jest ciężarek, robi bły-
skawiczny ruch nad wodą.

6. Ćwiczenie na równowagę. Jedna ręka wy-
prostowana, pod kątem prostym do tuło-
wia, druga z przodu „szuka” wody.

7. Pływanie samymi nogami z rurką z rękoma 
wzdłuż tułowia.

Na lądzie:

1. Ruszanie barkami z mocno ściągniętymi 
łopatkami.

2. Bicie „wiatrakiem” w tarcze trzymane przez 
trenera na wysokości pasa. Lekki skłon, 
ściągnięte łopatki, duża rotacja barków 
(ćwiczenie wykonywać w rękawicach bok-
serskich).

3. Ćwiczenie techniki przed lustrem.

Mike Bottom zapisuje treningi 
od kiedy zaczął pracować 
w Michigan. Kiedyś tego nie 
robiŁ, opieraŁ się raczej na 
samopoczuciu zawodników. 
Teraz zmieniŁ filozofię. – 
Jeśli nie masz zapisanej 
przeszŁości, nie możesz 
budować przyszŁości – mówiŁ.



deska. Eliminujemy wszelkie wygięcia w ciele: uniesione biodra, a bro-
da ściągnięta jest do mostka. Praca nóg stabilizuje biodra w poziomie, 
nie dają one takiego napędu jak ręce. Jak największa część kopnięcia 
jest pod wodą.

– Sztuka polega na tym, żeby nie rotować bioder, tylko klatkę pier-
siową – podkreślił Mike Bottom, prezentując efektownie oczekiwany 
ruch. – Gdy Gary Hall Jr. uczył się tej techniki, chodził wokół basenu, 
nie skręcając bioder, za to mocno ruszał klatką piersiową.

– Wejście do wody dłonią jak miecz i złapanie wody to praktycznie 
ta sama chwila – tłumaczył dalej Bottom. – Ważna jest równowaga 
w wodzie – moment odwrócenia ruchu. Następny istotny element 
to skończenie pociągnięcia tak, by nie wytracać prędkości. Umiejęt-
ność napięcia mięśni piersiowych i bicepsów. Istotą tego ruchu jest 
trzymanie barków wysoko. Im jest wyżej, tym zawodnik dalej chwyta 
wodę. I ważny jest kąt ustawienia głowy, żeby nie była za wysoko.

Trener starał się wytłumaczyć, że zawodnik powinien pływać świado-
mie. Wiedzieć, po co ma wykonywać właśnie taki ruch, a nie inny. Sam 
używa dużo sprzętu, żeby nie było monotonii w treningu, na przy-
kład pływanie z ciężarkami (przypiętymi do ręki, żeby impet wejścia 
w wodę był większy). Aby dojść do tego wniosku, Mike’owi pomogła 
obserwacja tyczkarzy: moment założenia tyczki i oderwania się od 
ziemi. Obserwowanie innych sportów i wyciąganie z nich elementów 
pomocnych w pływaniu to też cecha, która wyróżnia Mike’a Bottoma.
Od czterech lat styl SD przechodzi drobne zmiany ewolucyjne. 
Wszystko, co było w nim omówione, jest ważne i aktualne. Ale na 
przykład Caeleb Dressel włączył nowy element, czyli wyjście z wody 
dłoni już skręconej tak, by uzyskać największą prędkość przelotu nad 
wodą. Taka technika pomaga także ścisnąć łopatki.

Sprinterzy w delikatnym różu

Mike Bottom, gdy pojawił się w Michigan, musiał zapoznać się z pro-
gramem treningowym ułożonym przez Jona Urbancheka, który ob-
szary energetyczne treningu oznaczył określonymi kolorami. Mówiąc 
prościej, odpowiedni kolor odpowiada tętnu, jakie osiąga zawodnik, 
wykonując konkretne zadanie. W Michigan była tradycja szkolenia 
średnio- i długodystansowców. Bottom miał wprowadzić nową ja-
kość, czyli sprinterów.
– Musiałem zrozumieć te kolory. Zajęło mi to trochę czasu. Potem 
spróbowałem zaadaptować je do sprintu – mówił Bottom.

Do siedmiu kolorów, jakie ustalił Urbanchek, dodał jeszcze cztery 
nowe: na dole żółty i pomarańczowy, na górze złoty i platynowy. Te 
dolne odpowiadają tętnu niemal spoczynkowemu. Te górne są tylko dla 
sprinterów – dla wysiłków około 10-sekundowych. Złoty odpowiada 
zadaniom sprinterskim z obciążeniem, platynowy – to sprinty z doda-
niem szybkości, na przykład dzięki ściąganej gumie lub płetwom.

– Sprinter zadania tlenowe wykonuje w obszarach różowym i czerwo-
nym – tłumaczył trener. – Nigdy nie dochodzi do wysiłków określo-
nych kolorem niebieskim. Nawet dłuższa praca na tętnie 180 uderzeń 
na minutę spowoduje, że sprinter nie będzie umiał osiągnąć maksy-
malnego zakwaszenia w sprincie. Dla sprintera ważny jest fiolet (po-
nad 200 uderzeń).

Zresztą sprinterzy mają dużo zadań tlenowych. Nie trzeba ich realizo-
wać tylko w wodzie. Przerwy, siłownia etc., to tak naprawdę tlenówka 
– dodał. – Praca nad kondycją sprintera to kolory najwyższe i najniż-
sze w skali. Pracy na poziomie różowym i czerwonym też powinno 
być jak najmniej.
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Kolor HR (bpm) HR in 10 s RPE Opis

platyna NA NA NA maksymalny, bardzo krótki, szybkość

złoto NA NA NA maksymalny, bardzo krótki, siła

zielony NA NA NA maksymalny, krótki

fiolet >200Max >32 20 maksymalny, krótki albo umiarkowany czas trwania

brąz >200Max >32 20 maksymalny, tempo, umiarkowany czas trwania

niebieski 180–200Max 30–32 17 tempo, ale bardzo ciężkie, długi

czerwony 160–180 27–30 14 ciężki wysiłek, dowolny czas trwania

różowy 150–160 25–27 11 umiarkowany/ciężki

biały 135–150 23–25 9 umiarkowany

pomarańcz 120–135 20–23 7 łatwy/umiarkowany

żółty <120 <20 6 łatwy

Energetyczne obszary treningu



Bottom stwierdził, że dzieci i nastolatki, bez względu na predyspo-
zycje do sprintu lub dłuższych dystansów, powinny trenować mak-
symalnie dużo zadań tlenowych w wodzie. Ćwiczenia na mniejszym 
tętnie możemy zostawić na ląd. To dodatkowo urozmaica trening. 
– Z dorosłymi też ważna jest kreatywność, ale musimy trzymać się 
założenia, że u sprinterów tętno ma być na poziomie czerwonym. Mo-
żemy też stosować wysiłek mieszany i łączyć biały z czerwonym albo 
zielony z białym – mówił trener.

– Na lądzie doskonalimy to, co najbardziej szwankuje na dystansie 
treningowym w wodzie: nogi, uda, ramiona, brzuch. Wychodzimy 
w trakcie treningu. To może być też korzystne, jeśli mamy mało miej-
sca na torach, bo w tym czasie druga część grupy może pływać na 
przykład sprinty mierzone – omawiał swoje pomysły Bottom.

W Michigan trening tygodniowy ułożony jest na zasadzie różańca. 
Podobne zadania występują w poniedziałek i w czwartek, we wtorek 
i w piątek oraz w środę i w sobotę. Jednego dnia zadaniem jest na 
przykład 10 x 300 m. Dystansowcy pływają to w normalny sposób: 
określony czas, tętno, limit. Sprinterzy też pływają 10 x 300 m, ale 
mają w zadaniu technikę i elementy z wchodzeniem na wysokie tętno.
W poniedziałek ćwiczą siłę. Jeśli rano przed pływaniem, to po  
południu po treningu w wodzie. To co pierwsze w treningu – jest waż-
niejsze. To znaczy, jeśli siłownia przed basenem, to ona jest najważ-
niejsza, i na odwrót. We wtorek: siła eksplozywna. W środę race pace 

– na przykład 20 x 25 wykonywane w tempie z zawodów, utrzymując 
tyle samo cykli. I dalsza część tygodnia podobnie. Tak nie jest zawsze. 
Na przykład w czwartek, jeśli w środę było pływanie z obciążeniem, 
to sprint lift, czyli 50 m na maksa. Średniacy pływają dużo więcej 
rozpływania niż sprinterzy. Ci drudzy mało, ale więcej rozciągają się 
na lądzie.

Mike Bottom zapisuje treningi, od kiedy zaczął pracować w Michigan. 
Kiedyś tego nie robił, opierał się raczej na samopoczuciu zawodni-
ków danego dnia i w zależności od niego modyfikował zadania. Teraz 
zmienił filozofię. – Jeśli nie masz zapisanej przeszłości, nie możesz 
budować przyszłości – mówił.

W Michigan zawodnicy mają wiele obiektów do dyspozycji. Trenu-
ją częściej na obiekcie treningowym. – Wejście na główny basen to 
szczególna mobilizacja – mówił Bottom. – Wtedy zawodnicy wiedzą, 
że zadania będą bardzo ważne i trzeba skupić się jak na zawodach. Tu 
ważna jest kreatywność potrzebna do motywowania, żeby zawodnik 
wykonał zadanie tak, jak chce trener. To szkoleniowiec odpowiada za 
zmotywowanie zawodnika. Metody tego są dowolne. Trzeba wpro-
wadzać stale coś nowego, ale jednocześnie tłumaczyć, że to nowe nie 
jest łatwe. Jeśli zawodnicy pomyślą, że zadanie jest za trudne, to nie 
spróbują, a gdy uznają, że zbyt łatwe, to je zlekceważą. Musi być trud-
ne do zrealizowania, ale trzeba je tak skonstruować, żeby zawodnik 
chciał to zadanie zrealizować – zakończył trener.
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Kluczem jest motywacja

Mike Bottom wiele uwagi w treningu przykłada do przygotowania 
mentalnego zawodnika. Uczęszczał na popularne w USA konwencje 
z udziałem trenerów motywacji, pracujących głównie z korporacjami. 
Trener jest przekonany, że praca w zespole jest wielką motywacją do 
lepszego treningu i pozytywnie wpływa na wyniki w zawodach.

– Najważniejszym napędem dla zawodnika jest drużyna. Każdy w ze-
spole musi znać swoje miejsce, czuć się jego częścią. Pierwsza iden-
tyfikacja to koszulka – mówił. Dodał, że trener musi dobrać sobie po-
mocników, którzy będą mówili z nim jednym głosem. Główny trener 
jest liderem. I to on najpierw musi określić swój cel. Na początku 
sezonu trener musi też postawić cele grupie. Jest odpowiedzialny za 
odpowiednią motywację. – Szkoleniowiec będzie zaakceptowany, je-
śli każdy zda sobie sprawę, że dzięki trenerowi wszyscy będą lepsi 
– podkreślił.
– Wszystko, co robimy w życiu, to gra strategiczna, gra życia. Gdy 
się nauczymy nią dobrze zarządzać, to będziemy w niej lepsi – mó-
wił. – Każdy trener ma wpływ na życie zawodnika. Możecie zmienić 
je drastycznie w dobrą stronę lub w złą. Są pewne stałe elementy tej 
gry: będzie walka, porażki i sukcesy. Każdy w życiu ma swoje miejsce. 
Każdy ma swoją własną drogę. Nasze doświadczenie daje nam szansę 
na uczenie innych. Słowem kluczem jest motywacja. Najpierw trzeba 
umieć zmotywować siebie, potem zawodników, ich rodziców i innych 
trenerów. To ja mam być motywatorem. Pierwsze zadanie – wstać sa-
memu i sprawić, by zawodnicy przyszli na trening – stwierdził.

– Zawodnik powinien zadawać sobie często pytania, w różnych 
chwilach treningu: „Po co tu jesteśmy?”, „Co ja tu robię?”. Telefon, 
smartfon – to dziś największe zagrożenie, rozproszenie w życiu. Nie 
mówi nam „po co coś robię”, ale daje gotowe odpowiedzi „jak mam 
to zrobić”. To jak Alicja w Krainie Czarów – człowiek staje się coraz 
mniejszy, aż znika. Smartfon odbiera ludziom świadomość. A bardzo 
ważne jest, żeby zatrzymać się w pewnym momencie i zapytać: „Po 
co tu jestem?” – mówił szkoleniowiec. I podkreślił, jak ważne jest, by 
uświadomić zawodnikom, że mają swój rozum. Nie wolno im dać się 
zarządzać elektronice.

Mamy różne rodzaje motywacji, które działają na zawodników: emo-
cje, zwycięstwo, nie przegrać, punkty, wygrana dla przyjaciół, dla 
własnego ego. Istotna jest własna motywacja; motywacje z zewnątrz 
mogą działać negatywnie. Własna motywacja trenera, wiara w sukces, 
pomaga zmotywować innych. Trener musi być czujny, modyfikować 
swoje metody, jeśli nie działają. – Znaleźć swoją motywację i posze-
rzyć ją, żeby mieć szeroki wpływ na życie zawodnika. Jak to robić? Jaką 

mieć strategię? Po pierwsze, muszę wierzyć, że mam taką moc – mówił 
Bottom. – W każdym momencie muszę mieć plan, jak ich zmieniać.

Mike Bottom w obrazowy sposób przedstawił, jak rozmawiać z za-
wodnikiem, żeby go motywować. Polecił wyobrazić sobie, że mamy 
dwa przyciski: czerwony, który ciągnie w dół, i zielony, który cią-
gnie w górę. Używamy ich, mówiąc do zawodnika tak, żeby na niego 
wpłynąć.

– Najpierw trzeba zacząć tak mówić do siebie – omawiał temat. – 
Dla siebie jesteśmy często zbyt krytyczni. Gdy przewrócimy kubek 
z kawą, to zamiast powiedzieć: „ale ze mnie niezdara”, trzeba mówić 
„prawie uratowałem” lub „następnym razem złapię”.

Mówienie prawdy jest ważne, ale gdy wciśniemy zielony przycisk, to 
zawodnik przyswoi informację, nie będzie się buntował – ciągnął. – 
Jak mu powiecie po wyścigu: „nie byłeś zbyt dobry”, to go zdołuje, 
ale jak wciśniecie zielony guzik i powiecie: „wiem, że jesteś w stanie 
popłynąć lepiej”, to może zbudować. Oczywiście nie do wszystkich to 
dociera. Nie może dotrzeć do wszystkich i to jest OK. Myślenie kry-
tyczne też jest OK. Istnieje niebezpieczeństwo: my wciskamy zielony 
przycisk, ale zawodnik wciska stale czerwony. I nic się nie da z tym 
zrobić. Trzeba cierpliwie próbować tłumaczyć różnicę. To może trwać 
przez całe życie. Może też być tak, że rodzic zawodnika stale wciska 
czerwony guzik. I co wtedy? Można nic nie robić, odpuścić. Ale wtedy 
trzeba będzie się zmierzyć z oskarżeniami, że jest się słbym trenerem. 
Nie ma innej rady. Samemu trzeba cały czas wciskać zielony guzik – 
stwierdził Bottom.

Trener przytoczył opowieść o Garym Hallu Jr. (dwukrotnym mistrzu 
olimpijskim na 50 m st. dow.) i ich pierwszym spotkaniu. – Ten trening 
mógł być pierwszym i ostatnim jednocześnie – opowiadał Ameryka-
nin. – Gary Hall nudził się treningiem i często wykonywał zadania po 
swojemu. Gdy zobaczyłem, jak wykonuje nawroty, to mi ręce opadły. 
Ale włączyłem zielony guzik i mówię: „Wow, cóż za genialny pomysł! 
Nie chciałeś wykonywać źle nawrotów, więc w ogóle ich nie robiłeś. 
To genialne! Od jutra tak będą trenować wszyscy: albo idealne, albo 
wcale”. I ego Garry’ego wzrosło z miejsca o 100 procent. A jakbym go 
zbeształ, to mógł już więcej nie przyjść na trening.

Trener zakończył wykład krótkim zdaniem na temat zawodów. – Pa-
miętajcie, gdy nie pójdzie na zawodach, nie ma jednego winnego. 
Wzajemne obwinianie się do niczego nie poprowadzi. Wtedy to 
samo pytanie powinien postawić sobie i trener, i zawodnik: „Co mogę 
zrobić, żeby być lepszym?”.

Najważniejszym napędem 
dla zawodnika jest drużyna. 
Każdy w zespole musi znać 
swoje miejsce, czuć się jego 
częścią – mówiŁ szkoleniowiec.



filarach? Pytanie to nie pada przypadkowo. Większość kojarzy SSM 
z wydawaną na koniec każdego roku książką, której kolorowe okładki 
przykuwają uwagę sportowej rodziny. Jednocześnie 80% sportowego 
„światka” nie łączy SSM ze szkoleniem. To błąd. Szkolenie jako krok 
pierwszy, a następnie ocena jego skuteczności poprzez współzawod-
nictwo sportowe – to w taki sposób powinniśmy pojmować SSM. 

Minęło 25 lat od momentu, kiedy powszechnie zaczęto mówić w Pol-
sce o Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM). Wszystko rozpoczęło 
się w 1994 roku. To wówczas sprecyzowano zbiór zasad oraz regu-
laminy, które definiowały proces szkolenia oraz współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży. No właśnie, szkolenie i współzawod-
nictwo. Czy wszyscy z nas mają świadomość, że SSM stoi na dwóch 

Konrad Świętochowski – Zespół Metodyczny Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego
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Kącik Trenera

System Sportu 
Młodzieżowego 
czas na zmiany

Rok 2019 jest ostatnim, kiedy klasyfikacje Systemu Sportu Młodzieżowego 
tworzone są na dotychczasowych zasadach. 

Czy wiemy, czym jest System Sportu Młodzieżowego?



Podział finansów, oparty na jasnych zasadach, jest na pewno dużo 
bardziej sprawiedliwy w porównaniu z sytuacją, gdy przejrzystości 
brakuje. Co najmniej kilka razy w roku trafiają do nas prośby o udziele-
nie informacji, w jaki sposób wymóc na danej gminie czy powiecie, aby 
system SSM był uwzględniany przy udzielaniu finansowania. Oczy-
wiście, nie mamy możliwości narzucenia takich zasad samorządom. 
W kontaktach z samorządami nieustannie zachęcamy do posługi-
wania się klasyfikacjami SSM. Wiele samorządów słucha tych uwag. 
My również słuchamy głosów, jakie trafiają do nas z drugiej strony. 
Dlatego szykujemy coś dodatkowego. Nie chcemy, aby liczba zdoby-
tych punktów była jedynym wyznacznikiem pozycji klubu w danym 
regionie. Takie podejście utrudnia funkcjonowanie nowym klubom, 
których poziom sportowy nie pozwala jeszcze na skuteczną rywali-
zację na poziomie ogólnopolskim. O szczegółach naszego pomysłu 
piszemy poniżej.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zabrzmi ona mocno formalnie, ale 
istotne jest, abyśmy wszyscy mieli tego świadomość. SSM jest opraco-
wywany i koordynowany przez organ państwa właściwy w sprawach 
kultury fizycznej i sportu. Jest to Ministerstwo Sportu i Turystyki.  
Finansowanie systemu odbywa się ze środków publicznych przezna-
czanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Czynniki te 
w konsekwencji sprawiają, że oficjalnie mówimy więc o „państwo-
wym systemie sportu młodzieżowego”.

Kończymy tę część, bo przecież w tytule 
mowa o zmianach, a my do tej pory o tym 
ani słowa.

Co zmieniamy w klasyfi-
kacjach Systemu Sportu 
Młodzieżowego?

Zmiana systemu, który kształtował się 
przez ostatnie ćwierćwiecze, to trudny 
proces. Mamy pełną świadomość tego, 
że nie ma tu miejsca na błędy. Ciąży na 
nas duża odpowiedzialność. Nie chcemy 
przecież popsuć machiny, która funkcjo-
nuje i sprawdza się przez tyle lat. Dlatego 
zamiast gwałtownej rewolucji, będziemy 

zmieniali system poprzez przemyślaną, poprzedzoną analizami, ewo-
lucję. Krok po kroku, a wszystko po to, aby w przyszłości decyzje 
dotyczące rozwoju czy wsparcia danych sportów podejmowane były 
jeszcze celniej. Tak więc na początek - zmiana formy i zasad przygo-
towania klasyfikacji.

Wracając do książki. Wspominaliśmy o jej kolorowych okładkach, 
ale to nie one są najistotniejsze. Wydawana co roku publikacja jest 
zbiorem klasyfikacji SSM. Pozycja ta stanowi podsumowanie współ-
zawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za dany rok. Wydawnictwo 
pojawia się w IV kwartale każdego roku. Uwzględnia wyniki głównych 
imprez – zwykle są to mistrzostwa Polski – dla czterech grup wieko-
wych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. 
Tabele z klasyfikacjami ogólnymi (bez podziału na dyscypliny), ale 
również zestawienia skupione na poszczególnych sportach. Rankin-
gi województw, klubów, powiatów i gmin. To wszystko znajduje się 
w drukowanych co roku podsumowaniach.

System regularnie się rozrasta. Do rodziny sportów młodzieżowych 
dołączają kolejne dyscypliny. Z roku na rok w systemie jest klasyfiko-
wanych coraz więcej podmiotów. W 2018 roku w klasyfikacjach SSM 
uwzględnionych zostało:

• 70 dyscyplin
• 3 766 klubów
• 51 672 zawodników
• 16 województw (100%)
• 374 powiaty (98% wszystkich powiatów w kraju)
• 904 gminy (36% wszystkich gmin w kraju).

Poniższy wykres przedstawia dynamikę przyrostu liczby klubów skla-
syfikowanych w SSM w ostatnich latach.

Ze względu na liczbę sportów, zasięg oraz kompleksowość przygoto-
wywanych zestawień, wyniki współzawodnictwa SSM są podstawą do 
podziału środków finansowych przeznaczonych na sport. Z naszych 
badań wynika, że 12 samorządów wojewódzkich posługuje się SSM 
przy podziale środków na wojewódzkie związki sportowe. W dwóch 
województwach klasyfikacje SSM wyko-
rzystywane są do podziału środków finan-
sowych bezpośrednio na kluby sportowe. 
Około 80% samorządów niższego szcze-
bla (starostwa/gminy) korzysta z systemu 
w procesie podejmowania decyzji o finan-
sowaniu sportu. Powyższe dane dotyczą 
2019 roku.

Obserwujemy, że z biegiem lat samorządy 
wszystkich szczebli coraz powszechniej 
wykorzystują rankingi SSM. To bardzo do-
bry trend. SSM daje możliwość obiektyw-
nej oceny poziomu sportowego klubów. 
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Nowoczesna platforma internetowa zamiast książki wydawanej na 
koniec roku. Ten ruch wydaje się oczywisty. Za nami niemal 20 lat 
XXI wieku. W obecnych czasach nie szukamy już wiadomości w gaze-
tach. W obecnych czasach nie szukamy już wiadomości w gazetach. 
W poszukiwaniu newsów zaglądamy do Internetu. Nasz system mu-
siał dostosować się do tych realiów. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy 
zestawienia i klasyfikacje SSM z zawodów rozgrywanych na początku 
roku, na przykład w styczniu, docierają do nas w styczniu, ale już ko-
lejnego roku. Stop. Nie musimy sobie tego wyobrażać. Tak wygląda 
dzisiejsza rzeczywistość klasyfikacji SSM. Tak było przez lata i wszyscy 
to akceptowaliśmy. No ale po co to akceptować, skoro dość prosto 
możemy to zmienić? 

Zmiana nr 1: Skrócenie CZASU od momentu zakończenia zawodów 
do chwili, kiedy widzimy, jak wyniki danego turnieju przekładają się 
na klasyfikacje SSM

Tak jak pisaliśmy powyżej. To dość proste do zrealizowania. Od zawsze  
jedną z podstawowych zasad naszego regulaminu był 14-dniowy 
czas potrzebny na to, aby dostarczyć wyniki do Instytutu Sportu – 
PIB. Rzeczywistość pokazuje coś bardzo niedobrego. Jedynie około 
30% wszystkich przesyłanych wyników wpływa do Instytutu Sportu 
z zachowaniem 14-dniowego terminu określonego w regulaminie. 
Pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec. Przecież przesłane do Instytu-
tu wyniki muszą zostać jeszcze wpisane w odpowiednie tabele. Każ-
demu zawodnikowi należy przyznać punkty za miejsce, które zajął. 
Powolność tego procesu jest ogromna. Zwykle od momentu zakoń-
czenia zawodów do momentu naliczenia punktów i opublikowania 
tych wyników mijają trzy miesiące! To o wiele za długo. Mało kto 
interesuje się wtedy punktacją. Jednocześnie wszyscy przypominają 
sobie o tym na koniec roku, kiedy przychodzi czas na składanie wnio-
sków o dofinansowanie. Okres od grudnia do lutego to prawdziwe 
wyzwanie dla osób pracujących nad klasyfikacjami SSM. Liczba uwag 
i reklamacji zgłaszanych w tym czasie jest ogromna. Zmieniamy to, 
stosując prostą zasadę: każdy z polskich związków sportowych ma 
14 dni, aby przez swój panel administratora dodać wyniki do nowego 
systemu. Punkty zostaną naliczone automatycznie i po kilku minutach 
wszystkie klasyfikacje są już dostępne dla wszystkich posiadających 
dostęp do Internetu.

Zmiana nr 2. Sprawniejsze wyłapywanie i eliminacja BŁĘDÓW

Nie ma tutaj potrzeby specjalnego opisywania tego procesu. Wy-
obraźmy sobie sytuację, kiedy uwaga dotycząca błędu w klasyfikacji 

trafia do nas w połowie stycznia, po tym jak wydrukowana została już 
książka podsumowująca rywalizację SSM za dany rok. Mimo najszczer-
szych chęci pomoc w takich przypadkach jest niemożliwa. Wprowa-
dzanie korekt w nowym systemie będzie dużo łatwiejsze. Dodatkowo, 
tak jak pisaliśmy, jesteśmy przekonani, że dzięki niezwłocznej publika-
cji wyników wszelkie uwagi będą trafiały do nas dużo szybciej.

Zmiana nr 3. Poprawa RZETELNOŚCI

Niestety, ale musimy o tym napisać. Jest to temat wstydliwy, jednak 
ciągle aktualny. Rzetelność przesyłanych do nas klasyfikacji budzi 
czasami duże kontrowersje. Na szczęście bardzo rzadko, ale zdarzają 
się ciągle przypadki zawodów „rozgrywanych na papierze”. Z takiego 

turnieju powstaje komunikat końcowy. 
Na jego podstawie dany sport ma prawo 
do naliczenia punktów klasyfikacji SSM. 
Czas z tym skończyć. Nowy system, który 
wdrażamy, jest w tej materii bardzo wy-
magający:

1. Tylko przedstawiciele polskich związ-
ków sportowych mogą umieszczać klasy-
fikacje danych zawodów. Każdy użyt-
kownik identyfikowany jest z imienia 
i nazwiska. Firmowanie swoim imieniem 
fikcji grozi odpowiedzialnością karną.
2. Do nowego systemu można wprow-
adzić tylko zawodników, którzy posi-
adają numer PESEL. To kolejna forma 
zabezpieczenia. Nie uda się już rozegrać 
zawodów „na papierze”, podając fikcy-
jne imiona i nazwiska zawodników oraz 
ich przynależność klubową. Wyników 
z takich zawodów w nowym systemie nie 
znajdziemy.

Nie mamy wątpliwości. Nowa internetowa platforma mocno ograni-
czy nieuczciwość. W nowym systemie w jasny i przejrzysty sposób 
komunikowane są wszystkie wyniki. Jak na dłoni widać, kto i w ja-
kich zawodach startował oraz to, kiedy dany turniej był rozgrywany. 
Wyeliminujemy więc i takie sytuacje, gdy rodzic zgłasza nam, że jego 
dziecko, które otrzymało punkty w klasyfikacji SSM, nie startowało 
w danych zawodach. Tu ponownie, niestety, posługujemy się auten-
tycznym przykładem z poprzednich lat. Sprawa ostatecznie trafiła do 
sądu. Nie ma tolerancji dla tego typu zachowań. 
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Zmiana nr 4. CIĄGŁOŚĆ

Zapewnia możliwość analizy, ilu zawodników z danego klubu startuje 
w mistrzostwach Polski juniorów tylko w ostatnich latach.

Tutaj ponownie wrócimy do książki, którą obecnie mamy. Wydaw-
nictwo to jest skupione na danym roku. Prześledzenie tego, jak dany 
sport rozwija się w danym powiecie w ostatnich latach, stanowi duże 
wyzwanie. Na początek musimy zgromadzić wszystkie książki podsu-
mowujące współzawodnictwo SSM za okres, który nas interesuje. Je-
śli nam się to uda, to rozpoczynamy gimnastykę i wertowanie kartek 
w poszukiwaniu interesujących nas danych. Innego sposobu nie ma. 
Całość stanowi dość karkołomne zadanie.

Nowy system rozwiązuje ten problem. Ideą jest gromadzenie danych 
i możliwości analizy. W ten sposób można wyciągać wnioski na temat 
rozwoju danych klubów czy sportów na poziomie województwa, gmi-
ny lub powiatu. Żeby nie było za bardzo różowo, musimy tutaj wspo-
mnieć o minusie nowego systemu. Wejdzie on w życie od 2020 roku. 
Dane zaczniemy zbierać od zera. Musi upłynąć trochę czasu, zanim 
docenimy walory nowego narzędzia.

Zmiana nr 5. Pełna informacja o ZASIĘGU

W naszym zestawieniu wymieniamy tę cechę na końcu, niemniej to 
jedna z najważniejszych zmian całego podejścia do budowania kla-
syfikacji SSM. Do dzisiaj, czyli przez 25 lat działania Systemu Sportu 
Młodzieżowego, w zestawieniach podsumowujących współzawod-
nictwo znajdowali się tylko zawodnicy i kluby, które zdobywały punk-
ty w zawodach SSM. Z perspektywy zdobyczy punktowych niczego 
więcej nie potrzeba. No ale przecież w SSM chodzi również o zasięg 
danych sportów. O to, ilu zawodników i klubów rywalizuje w danej 
dyscyplinie. Patrząc na dane dotyczące zasięgu, możemy określić pro-
gres bądź regres danego klubu.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nowo powstały klub dopiero 
rozpoczyna swoją działalność. Są dyscypliny, w których potrzeba kil-
ku lat ciężkiej pracy, zanim taka nowa jednostka zacznie się liczyć na 
arenie krajowej. Musiałyby więc minąć całe lata, zanim taki klub znaj-
dzie się w zestawieniach SSM. Dla samorządów opierających swoje 
finansowanie na SSM klub byłby niewidoczny. Nowy system to zmie-
ni. Już sam start klubu w zawodach uwzględnianych w SSM zostanie 
odnotowany. Rok po roku łatwo będzie porównać, jak wygląda roz-
wój takiego klubu, i nawet jeśli nie ma jeszcze punktów, to po liczbie 
zawodników będzie można określić, co tam się dzieje. Wierzymy, że 

samorządy będą z tego korzystały. Będzie to dla nich dodatkowy pa-
rametr do lokalnych rankingów.

Informacja o zasięgu jest również bardzo istotną kwestią z perspekty-
wy jednostek centralnych, takich jak Ministerstwo Sportu i Turystyki 
czy polskie związki sportowe. Analiza tego atrybutu umożliwi szybkie 
odnalezienie „białych plam” na sportowej mapie Polski. Wierzymy, 
że w konsekwencji taka wiedza będzie przekładała się na konkretne 
działanie i bardziej efektywne planowanie strategii rozwoju całego 
sportu, jak i poszczególnych dyscyplin.

Od kiedy ruszamy ze zmianą Systemu Spor-
tu Młodzieżowego? 

To już się dzieje. W 2019 roku zaprosiliśmy przedstawicieli siedmiu 
sportów do udziału w pracach nad prototypem. Wybrane dyscypliny 
to:

• narciarstwo klasyczne
• hokej na lodzie
• kolarstwo
• lekkoatletyka
• piłka ręczna
• wioślarstwo
• zapasy.

Przedstawiciele tych sportów już w tym 
roku mają możliwość umieszczania wyni-
ków w nowym systemie. Zbieramy od nich 
informacje zwrotne. Poprawiamy błędy 
i rozbudowujemy nowy system tak, aby 
w 2020 roku był gotowy przyjąć wszystkie 
70 dyscyplin. Nowa platforma dostępna 
jest pod adresem: 

https://ssm.insp.waw.pl.

Równolegle przez cały 2019 rok prowa-
dzimy warsztaty, na które zapraszamy 

przedstawicieli wszystkich sportów i uczymy ich zasad pracy z no-
wym systemem. Mamy zaplanowanych osiem sesji warsztatowych. 
Jesteśmy na półmetku. Bardzo cieszy nas reakcja uczestników warsz-
tatów. Duża część z nich wykazuje się entuzjazmem w odniesieniu 
do nowego systemu. Jest dość duża grupa sportów, które chciały 
dołączyć do testów prototypu jeszcze w tym roku. Staramy się po-
zytywnie odpowiadać na takie sygnały. Dlatego w nowym systemie, 
poza siedmioma sportami wymienionymi powyżej, możemy również 
znaleźć wyniki dla:

• badmintona
• boksu
• brydża sportowego 
• hokeja na trawie
• piłki siatkowej plażowej
• rugby.

To dobry sygnał. Rok 2019 jest ostatnim, kiedy klasyfikacje SSM two-
rzone są na dotychczasowych zasadach. Od 2020 roku cały system 
i wszystkie dyscypliny zostaną poddane gruntownej zmianie. Nie-
którzy mówią: szkoda, że tak późno…
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Kącik Trenera
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Fragment wykładu wygłoszonego podczas „Konferencji trenerów szkolenia olimpijskiego – Tokio 
2020”

Do niedawna wszystkie teorie dotyczące przywództwa w sporcie pochodziły z dziedziny woj-
skowości, a rywalizacja sportowa postrzegana była jako pewien rodzaj bitwy. Ale wszystko 
zmieniło się od czasu, kiedy sport stał się wielkim biznesem. 

Istnieje mnóstwo teorii dotyczących przywództwa. Prowadziliśmy na uniwersytecie takie bada-
nie, z którego wynikało, że na świecie zdefiniowano 1500 określeń bycia przywódcą. Tytułem 
wprowadzenia ograniczę się do jednej: „Bycie przywódcą to jest zdolność radzenia sobie z ludź-
mi i popchnięcia ich w kierunku, w którym chcielibyśmy, żeby szli”. Jak widać, dziś przenosi się 
ciężar z tego, kim jest lider, na umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi. Chciałbym teraz 
przedstawić sposób, w jaki trenerzy przechodzą przez proces, w którym stają się przywódcami.

Trener-ekspert i trener-lider
Praca trenera zaczyna się od nauczenia umiejętności typowo sportowych. Szkoleniowiec zwraca 
uwagę na to, jak ćwiczą sportowcy, następnie stara się wzmocnić w zawodniku umiejętność dalsze-
go rozwoju. W kolejnym etapie staje się ekspertem, czyli jest kierownikiem kompletnego systemu 
szkolenia, prowadzi zawodników przez dalsze poziomy takiego szkolenia, buduje sukces całego ze-
społu. Staje się w końcu liderem, wprowadza zmiany w organizacji, w której funkcjonuje.

Kim jest trener-ekspert? Posiada wiedzę techniczną na temat poszczególnych aspektów przygo-
towania, treningu, regeneracji, czyli wiedzę techniczną. Ma także umiejętność planowania i re-
alizowania na bieżąco różnych planów. Realizując te plany, musi układać relacje z zawodnikami 
i z całym sztabem. 

Kim jest natomiast trener-lider? On zapoczątkowuje zmiany. Wymagane są do tego odpowied-
nie cechy – przede wszystkim musi słuchać innych osób, umieć określać wizję działania na przy-
szłość, musi tą wizją zainteresować otoczenie. Uwaga! To jest bardzo ważne: nie może zanudzić 
ludzi, szczególnie tych, którzy zajmują się stroną administracyjną sportu. Taki trener pełni rolę 
polityka, buduje relacje z poszczególnymi osobami, podmiotami, dba o rozwój personelu i sam 
poszukuje możliwości innowacji i usprawnień. Z obserwacji wynika, że rola trenera-eksperta 
wymaga przyjęcia roli trenera-przywódcy. To staje się konieczne, by poprawiać wyniki. Istnieje 
zasadnicza różnica między trenerem-ekspertem a trenerem-liderem. Ekspert to jest taka osoba, 
która zna już coś bardzo dokładnie i jest w stanie przyjrzeć się temu z bliska. Lider to z kolei ktoś, 
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Przywództwo polega na wprowadzaniu zmian. W pracy trenera zmiany 
służą poprawie wyników. Z tej tezy wynika, że najpierw trener sam musi 
się zmienić, żeby wprowadzić zmiany. Musi stać się przywódcą. 

Trener w roli 
przywódcy

dr Andrew Dawson, Victoria University, Melbourne
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Kim jest Co robi Jakie ma cechy

Lider wizjoner – wywiera wpływ na 
otoczenie, model do naśladowania dla 
innych. 

Porozumiewa się w inspirujący sposób, zachęca do 
poświęcenia własnej korzyści na rzecz dobra zespołu 
lub organizacji. Buduje ambicję członków zespołu, dzięki 
czemu podejmują oni większe wysiłki, a tym samym 
przekraczają oczekiwane wyniki.

Charyzma, energia 
i zaufanie otoczenia.

Przywódca, który inspiruje i motywuje 
– ma wysokie oczekiwania, motywujące 
do zaangażowania się w osiągnięcie 
celów organizacji. 

Oddziałuje na emocje, wartości, cele, poczucie własnej 
wartości i potrzeby członków zespołu, wspierając 
osiąganie ich celów, a jednocześnie buduje świadomość 
znaczenia i wartości celów zespołowych.

Empatia i inteligencja 
emocjonalna.

Przywódca, który stymuluje rozwój 
intelektualny – aby ludzie działali 
kreatywnie, w nowy sposób.

Zapewnia stymulację intelektualną – tworzy potrzeby 
wyższego rzędu i rozwija umiejętność rozwiązywania 
złożonych problemów.

Dobra wiedza 
o przyswajaniu informacji 
przez ludzi.

Przywódca, który indywidualnie 
podchodzi do ludzi – tworząc klimat 
wsparcia i słuchając innych.

Wspiera, jest mentorem, docenia wkład innych osób.
Umie słuchać, zachowuje 
pokorę.

TABELA 1. PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE – ROLA LIDERA (Rafferty & Griffin, 2004)

Słuchanie  
Przywódca stara się określić dążenia grupy i pomaga je wyja-
śnić. Słucha tego co, mówią inni, i domyśla się tego, co niewy-
powiedziane. Słucha także własnego wewnętrznego głosu.

Empatia  
Przywódca stara się zrozumieć sposób odczuwania innych 
ludzi. Ludzie muszą być akceptowani i uznawani za odrębne, 
wyjątkowe jednostki. Zakłada dobre intencje współpracow-
ników i nie odrzuca ich jako ludzi, nawet jeśli nie zgadza się 
z ich niektórymi zachowaniami lub wynikami pracy. 

Łagodzenie konfliktów  
Łagodzenie konfliktów jest potężną siłą transformacji i inte-
gracji. Jedną z największych zalet przywództwa służebnego 
jest możliwość naprawy relacji z innymi.

Świadomość
Duża świadomość, a zwłaszcza samoświadomość, wzmacnia 
przywódcę. Świadomość pomaga w zrozumieniu zagadnień 
dotyczących etyki, zarządzania oraz wartości. Pozwala na 
postrzeganie większości sytuacji z oddalonej od szczegółów, 
całościowej perspektywy. 

Perswazja  
Przywódca stara się przekonywać innych, zamiast zmuszać 
do przestrzegania swoich zasad. Ten element to jedna z naj-
wyraźniejszych różnic między tradycyjnym modelem auto-
rytarnym a przywództwem służebnym. Przywódca buduje 
konsensus w grupie.

Działanie według ogólnej koncepcji
Umiejętność spojrzenia na problem lub organizację z per-
spektywy konkretnej koncepcji – oznacza to, że trzeba wy-
kraczać poza drobiazgowe kwestie codzienne. Dla wielu  
liderów jest to cecha wymagająca dużej dyscypliny i prak-
tyki. Tradycyjny lider jest pochłonięty potrzebą osiągnięcia  
krótkoterminowych celów operacyjnych. Przywódca, który 
chce być przywódcą służebnym, musi zachować myślenie 
z punktu widzenia całej koncepcji.

Zdolność przewidywania
Zdolność przewidywania jest cechą, która pozwala przy-
wódcy zrozumieć doświadczenia z przeszłości, realia teraź-
niejszości i prawdopodobne konsekwencje danej decyzji  
w przyszłości. 

Dążenie do rozwoju innych ludzi
Przywódca uważa, że ludzie mają wiele istotnych zalet poza 
wykonywaniem konkretnych zadań jako pracownicy. Przy-
wódca jest głęboko zaangażowany w rozwój każdej osoby 
w organizacji. Przywódca zdaje sobie sprawę z ogromnej 
odpowiedzialności za zapewnienie osobistego i zawodowego 
rozwoju pracowników i współpracowników.

Budowanie wspólnoty
Przywódca uważa, że przeniesienie nacisku z lokalnych spo-
łeczności na duże instytucje spowodowało wielkie straty 
w sposobie życia ludzi. Sądzi, że prawdziwą wspólnotę moż-
na stworzyć także wśród osób pracujących w przedsiębior-
stwach i innych instytucjach.

TABELA 2. PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE – ROLA LIDERA (Rafferty & Griffin, 2004)
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kto myśli strategicznie, widząc obraz całości. Ideałem jest, gdy trener 
umie patrzeć na szczegóły, jak w aparacie przybliża, ale też oddala 
detale, by widzieć kadr ze znacznej odległości.

Przywództwo transformacyjne
Przyjrzyjmy się dwóm popularnym teoriom przywództwa. Amerykań-
ski profesor Bernard Bass wprowadził pojęcie przywództwo transfor-
macyjnego, natomiast profesor Robert K. Greenleaf napisał interesu-
jącą pracę o przywództwie służebnym.

Przywództwo transformacyjne to najbardziej uznana teoria przy-
wództwa w biznesie, w wojskowości, administracji publicznej i rów-
nież w sporcie. Bass zakłada cztery podstawowe elementy takiej roli 
lidera:

• wywieranie wpływu, czyli postawienie się w sytuacji ideału 
dla pozostałych osób, jako przykład do naśladowania

• stymulacja intelektualna, czyli zachęcanie innych do rozwoju
• motywacja inspiracyjna – inspirowanie do zmian
• motywowanie, czyli dawanie nowej siły do osiągania suk-

cesów.
W skrócie, odnosząc się do sportu, dobrze ujął to znakomity trener 
koszykówki John Wooden: „Trener to ktoś, kto potrafi coś poprawić, 
jednocześnie nie zniechęcając”. Szkoleniowiec taki ma wizję, jest wzo-
rem do naśladowania, staje się orędownikiem zmian i wytycza nowe 
kierunki działania.

Przywództwo służebne zaczyna się od tego, że chcę służyć innym, 
a chcę służyć im w taki sposób, że zaczynam kierować ich w określo-
nym kierunku.

Podstawowe zasady przywódcy służebnego to:
• służy innym, a nie sobie samemu
• pomaga innym w osiągnięciu jak najlepszych wyników
• promuje poczucie wspólnej odpowiedzialności zespołowej, 

wspólnego działania.
Przywództwo służebne nie koncentruje się tylko na osobie przywód-
cy, ale również na pozostałych osobach. Ktoś taki wychodzi z założe-
nia, że najważniejszy jest rozwój organizacji, rozwój sztabu, zawodni-
ków, drużyny. Myśli o przyszłości.

Droga do przywództwa
Jak widać, przywództwo polega na wprowadzaniu zmian. W pracy 
trenera zmiany służą poprawie wyników. Ale z tej tezy wynika, że  
najpierw trener sam musi się zmienić, żeby wprowadzić zmiany. Musi 
stać się przywódcą. 
Obok przedstawiam zalecenia, jakie opracowaliśmy wspólnie z au-
stralijskimi trenerami, co zrobić, by stać się przywódcą. Jeśli komuś 
się uda wprowadzić te rady w życie, będzie z pewnością skutecznym 
liderem. 
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TABELA 3. GŁÓWNE ZADANIA TRENERA-PRZYWÓDCY

10 sugestii australijskich trenerów w sporcie 
wyczynowym

1. SŁuchanie i zadawanie otwartych pytań.

2. Opracowanie i zapewnienie poparcia dla 
strategicznych planów dziaŁania klubu, 
drużyny, drużyny stanowej lub narodowej.

3. Budowanie kultury zespoŁu opartej na 
wspólnych wartościach i jasnych celach.

4. Budowanie zespoŁu ekspertów, którzy  
zapewnią wsparcie.

5. Stosowanie wiedzy i umiejętności przywód-
czych w sposób dostosowany do okolicz-
ności, umożliwiający reagowanie na zmie-
niający się kontekst i środowisko pracy 
trenerskiej.

6. Regularna celowa autorefleksja, zasta-
nowienie się nad swoimi dziaŁaniami, roz-
wijanie inteligencji emocjonalnej w pracy 
z zawodnikami i personelem pomocniczym.

7. Ćwiczenie podejmowania decyzji pod dużą 
presją, w nieprzyjaznych okolicznościach.

8. Zapewnienie sobie możliwości wywierania 
wpŁywu, tak aby móc odciskać piętno na po-
litykę i dziaŁanie na wszystkich poziomach 
sportu.  

9. Budowanie wspóŁpracy partnerskiej z oso-
bami i organizacjami mogącymi przyczynić się 
do poprawy wyników zawodników w twojej 
dyscyplinie (np. z uniwersytetem, który zaj-
muje się kulturą fizyczną i sportem).

10. Opracowanie i ulepszanie wŁasnych stra-
tegii w zakresie relacji z innymi osobami – 
ucz się nowych rzeczy na ten temat, czytaj 
i zdobywaj informacje na temat skuteczne-
go zarządzania i przywództwa.



Forum Trenera: Została pani nominowana na nowo utworzone stanowisko doradcy 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ostatnio 
była pani związana ze środowiskiem paraolimpijczyków. Czy właśnie ta praca wpły-
nęła na to, że została pani powołana na to stanowisko?
Paulina Malinowska-Kowalczyk: Trudno mi powiedzieć, ale przez wiele lat zajmowałam 
się w Telewizji Polskiej problematyką społeczną osób z niepełnosprawnościami. Współ-
pracowałam przy tworzeniu programu „Pełnosprawni”, który pokazuje nie tylko sport 
jako taki, ale wszelką aktywność ludzi niepełnosprawnych. Obszar moich zainteresowań 
był więc szeroki, choć ostatnie dwa lata koncentrowałam się na zagadnieniach związa-
nych tylko i wyłącznie ze sportem paraolimpijskim.

Wielokrotnie spotykała też pani pana Prezydenta na uroczystościach z udziałem 
sportowców z niepełnosprawnościami.
PMK: Fakt, że ja zostałam nominowana na to stanowisko, wynika z dwóch powodów. 
Pierwszy, że takie stanowisko było szalenie potrzebne, i z mojego rozeznania wynika, że 
nigdy wcześniej nie było takiej funkcji przy Kancelarii Prezydenta, a zważywszy na to, że 
jest to ogromne środowisko, z bardzo różnorodnymi potrzebami, jest to niezwykle cenne. 
Tutaj jest pole do popisu nie tylko dla mnie, ale i dla każdej kolejnej osoby, która będzie 
w tym miejscu. Drugi powód – ostatnie dwa lata pracy w Polskim Komitecie Paraolimpij-
skim to czas bardzo owocnej współpracy z Kancelarią Prezydenta Andrzeja Dudy. Wystar-
czy wspomnieć o ceremonii nominacji przed igrzyskami paraolimpijskimi w Pjongczangu, 
która odbyła się po raz pierwszy w Belwederze. Uczestniczyła w niej para prezydencka; 
było to przepiękne wydarzenie i – podkreślają to sami sportowcy – do tej pory nie odbyło 
się w takim miejscu i w takiej oprawie. Pan Prezydent zapraszał również do siebie spor-
towców po igrzyskach paraolimpijskich i po mistrzostwach Europy w Berlinie, w których 
polscy paralekkoatleci zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Myślę, że sport 
paraolimpijski jest szanowany i doceniamy przez pana Prezydenta.

Pan Prezydent otrzymał specjalny prezent od paraolimpijczyków.
PMK: Zastanawialiśmy się, jak się odwdzięczyć panu Prezydentowi za to, że przyjął  
paraolimpijczyków w Belwederze. Chcieliśmy, żeby to było coś związanego z narciar-
stwem alpejskim, bo pan Prezydent jeździ na nartach. Wymyśliliśmy kask. Jego wygląd, 
strona designerska, została opracowana przez Piotra Parczewskiego, który projektuje 
kaski dla polskich skoczków, żużlowców, lotników. Wymyślił jeszcze jedną rzecz – każdy 
reprezentant Polski na igrzyska paraolimpijskie narysował mały piktogram, który koja-

z Pauliną Malinowską-Kowalczyk
rozmawiał olgierd kwiatkowski
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Sport paraolimpijski

Para prezydencka
wspiera ruch paraolimpijski
Jeśli chodzi o sport, to mój główny pomysł jest taki, żeby dzieci, któ-
re mają niepełnosprawność, musiały uprawiać jakiś sport i realizo-
wać program wychowania fizycznego – mówi Paulina Malinowska- 
Kowalczyk, doradca Prezydenta RP ds. osób z niepełnosprawnościami 
i rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.



rzył mu się z igrzyskami. Piotr Parczewski umieścił na kasku logotyp 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i właśnie te piktogramy. Finał 
tej historii jest taki, że pan Prezydent w tym właśnie kasku jeździł na 
nartach.

W jaki sposób zamierza pani rozwiązywać problemy osób z niepełno-
sprawnościami jako pracownik Kancelarii Prezydenta? 
PMK: Obejmując to stanowisko mam świadomość, że muszę patrzeć 
na sprawy osób z niepełnosprawnościami w szerszy sposób. Nie je-
stem po to, żeby służyć tylko sportowcom. Mam swoje przemyślenia 
dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami, nie wiem, czy uda 
się je zrealizować, liczę jednak na to, że część tych zagadnień zacznie-
my rozwiązywać.

Jakie to zagadnienia?
PMK: Zadania są różne, bo dotyczą szerokiej grupy społecznej, ale 
jeśli chodzi o sport, to mój główny pomysł jest taki, żeby dzieci, któ-

re mają niepełnosprawność, musiały uprawiać jakiś sport i realizo-
wać program wychowania fizycznego. Miałam 11 lat, gdy stałam się 
osobą niepełnosprawną. Przedtem uwielbiałam grać w piłkę ręczną, 
uwielbiałam taniec, ale po chorobie natychmiast dostałam zwolnie-
nie z WF-u. Zostałam wykluczona z założeniem, że uprawianie spor-
tu nie jest mi pisane. To nieporozumienie. Dzieci sprawne też nie-
chętnie uprawiają sport, mierzymy się w Polsce z tym problemem. 
Gdyby była możliwość, masowo przynosiłyby zwolnienia z WF-u. 
Powiedziałabym więc także: stop zwolnieniom z zajęć wychowania 
fizycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Uważam, że jest tyle 
klubów w Polsce, w których można uprawiać sport, i to bardzo róż-
ny, w zależności od ograniczenia, czy to ruchowego, czy fizycznego, 
czy intelektualnego. Taką realizację zajęć sportowych powinno umoż-
liwić się dzieciom, a nawet je do tego zdopingować. Jak to zrobić?  
Będę się nad tym zastanawiać z innymi osobami. Mamy ponad 50 
klubów sportowych zrzeszonych tylko w PZSN „Start”, a to jest je-
dynie wycinek działalności dla osób z niepełnosprawnościami.  
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PowiedziaŁabym więc także:  
stop zwolnieniom z zajęć  
wychowania fizycznego dla  
dzieci z niepełnosprawnościami.

Paulina Malinowska-Kowalczyk (pierwsza z lewej), obok niej Łukasz Szeliga prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
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Można znaleźć dyscyplinę sportu niemal dla każdego dziecka. Niech 
to będzie koszykówka na wózkach, pływanie, narciarstwo alpejskie 
albo dla najmniej sprawnych osób boccia. Trzeba się zastanowić nad 
tym, jak tej aktywności fizycznej dotknąć. Zróbmy tak nie dlatego, 
żeby wszyscy zostali paraolimpijczykami, to jest niemożliwe, ale po 
to, żeby mieli zainteresowania, żeby się ruszali. Aktywność sportowa 
przekłada się na lepszą jakość życia w bardzo wielu wymiarach.

Co jeszcze trzeba zrobić w Polsce dla sportowców z niepełnospraw-
nościami?
PMK: Jest coraz lepiej, ale mamy dużo do zrobienia. Właśnie zakończy-
ły się mistrzostwa świata w kajakarstwie. Mówi się o medalach spor-
towców sprawnych i gratuluję im tych medali. Ale medal wywalczył 
również Jakub Tokarz. Warto o tym mówić i pamiętać. Z naszej strony, 
z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, wychodzą komunikaty, infor-
mujemy o tym. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby powiedziano, że Polska 
zdobyła osiem medali, a nie siedem. Taka informacja znajduje się na 

stronie organizatora zawodów. Musimy myśleć wspólnie – o sportow-
cach sprawnych i sportowcach z niepełnosprawnościami. Oni wszyscy 
reprezentują Polskę, zdobywają medale dla naszego kraju.

Niezwykle istotną sprawą jest zatrudnianie trenerów do pracy z za-
wodnikami z niepełnosprawnościami. 
PMK: Angażujemy się w promocję projektu ParaCoaching, który jasno 
określa europejskie standardy kwalifikacji i umiejętności trenera, 
instruktora i asystenta sportowców z niepełnosprawnościami. Reali-
zuje go także Akademia Trenerska przy Instytucie Sportu.  Nie każdy 
wie, jak trenować z dzieckiem czy dorosłym sportowcem z niepełno-
sprawnością, musi się nauczyć to robić.  Coraz więcej trenerów bierze 
udział w specjalnych szkoleniach, dzięki którym nabywają tych umie-
jętności. 

Jakie ma pani najbliższe plany związane z pracą w Kancelarii Pre-
zydenta? 
PMK: Pracuję tutaj na pół etatu i nadal jestem zatrudniona w PKPar. 
Będę próbowała pogodzić oba zajęcia. Sport jest doświadczeniem, 
z którego nie chciałabym zrezygnować. To mój żywioł, to moja pasja. 
Przychodząc do pracy w Kancelarii, powiedziałam, że chcę dalej pra-
cować w Komitecie. Zbliżają się igrzyska paraolimpijskie, w tym roku 
odbędą się także para lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dubaju. 
Chciałam nadal być przy naszych wspaniałych sportowcach i infor-
mować świat o sukcesach, które odnoszą. Natomiast w pracy w Kan-
celarii nie mogę się koncentrować tylko na sporcie. Dla środowiska 
osób z niepełnosprawnościami jest kilka bardzo pilnych spraw do 
załatwienia. Jeśli chodzi o kwestię sportu będę robiła wszystko, żeby 
promować przyszłoroczne igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Plany już 
są. A już dziś zachęcam, by promować #KibicujemyParaolimpijczy-
kom.
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Musimy myśleć wspólnie 
– o sportowcach 
sprawnych i sportowcach 
z niepeŁnosprawnościami.  
Oni wszyscy reprezentują Polskę, 
zdobywają medale dla naszego 
kraju.
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Paulina Malinowska-Kowaczyk w rozmowie z Igorem Sikorskim po zdobyciu medalu igrzysk paraolimpijskich w Pjongczangu
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Podczas mistrzostw świata w parawioślarstwie kwalifikację zdobyli: 
Majka Pawlak i Michał Gadowski w PR2Mix2x, zajmując szóste miej-
sce w finale A. O pozostałe nominacje polskie osady będą walczyć 
w innych zawodach kwalifikacyjnych.

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie rozpoczną się 25 sierpnia, a za-
kończą 6 września 2020 roku. Zawodnicy będą walczyć o 540 kom-
pletów medali w 22 sportach. Imprezy kwalifikacyjne potrwają do 
czerwca przyszłego roku.

W igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro Polskę reprezento-
wało 96 sportowców w 13 dyscyplinach. Polscy zawodnicy zdobyli 
39 medali, w tym dziewięć złotych. W klasyfikacji medalowej zajęli 
10. miejsce.

Sportowcy z niepełnosprawnościami walczą o prawo do występu 
w przyszłorocznych igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. 

Pierwsze kwalifikacje wywalczyli parałucznicy podczas mistrzostw 
świata w s’Hertogenbosch - Milena Olszewska (Start Gorzów Wlkp.), 
Piotr Sawicki (Start Lublin). Milena Olszewska, wicemistrzyni olimpij-
ska z Rio de Janeiro, zdobyła w Holandii srebro i jest na szczycie ran-
kingu olimpijskiego. Sawicki wywalczył kwalifikację dzięki 9. miejscu 
w rankingu.

Trzy kwalifikacje dla kraju wywalczyli parakajakarze na MŚ w Szeged. 
Jakub Tokarz (Start Wrocław) zdobył je w konkurencjach: VL2 200 m  
i KL1 200 m. W pierwszej z nich w Szeged zajął trzecie miejsce, w dru-
giej – czwarte. Dzięki piątej pozycji w wyścigu w KL 200 m, przepust-
kę do Tokio zdobyła Katarzyna Sobczak (Start Wrocław).

Kwalifikacje na  
igrzyska paraolimpijskie

KWALIFIKACJE OLIMPIJSKIE

Jakub Tokarz wywalczył kwalifikację  
w dwóch konkurencjach parakajakarstwa.
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Oddajemy w Wasze ręce drugi w tym roku numer „Forum Trenera – 
Zarządzanie Sportem”. Znajdziecie w nim Państwo w wywiad z or-
ganizatorem i wieloletnim dyrektorem wyścigu Tour de Pologne – 
Czesławem Langiem. Szczególnie warte uwagi są jego spostrzeżenia 
dotyczące budowania marki w sporcie oraz imprez towarzyszących 
dedykowanych dzieciom i młodzieży. 

Mierzymy się obecnie w Polsce z rynkiem pracownika, co widać rów-
nież w organizacjach sportowych, stąd też artykuł dotyczący rekruta-
cji osób wykwalifikowanych właśnie w tym obszarze. 

W tym numerze znajdziecie Państwo również wywiad z Anną Ziobroń, 
dyrektorem ds. komunikacji PKN Orlen, w którym poruszany jest te-
mat sponsoringu sportowego z punktu widzenia jednego z najwięk-
szych mecenasów polskiego sportu.

Rubryka aktualności, którą znacie Państwo z poprzednich numerów, 
została przemodelowana, tak by zawierała również wskazówki doty-
czące wydarzeń szkoleniowych mogących zainteresować przedstawi-
cieli polskich związków sportowych. Dodatkowo znalazły się tam od-
nośniki do stron internetowych zawierających aktualności z obszaru 
zarządzania sportem, a także informacje o możliwościach finansowa-
nia przedsięwzięć międzynarodowych. 

Na koniec szczególnie istotny temat w profesjonalizującym się świe-
cie sportu, czyli zarządzanie marką sportowca. Zuzanna Gąsiewska 
przedstawia w swoim artykule najważniejsze elementy budowania 
przekazu, tak ważnego zarówno dla fanów sportu, jak i potencjalnych 
sponsorów.

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnej lektury,

Szanowni
Państwo!

Grzegorz Botwina
Redaktor Naczelny
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Zarządzanie imprezą sportową



Forum Trenera: Jaki jest przepis na zrobienie najlepszej cyklicznej 
imprezy sportowej w Polsce?
Czesław Lang: Trzeba po prostu to kochać. Trzeba dużo przeżyć. 
Z mojego punktu widzenia najważniejsze było doświadczenie zawod-
nika, który brał udział w takich imprezach, jak igrzyska olimpijskie, mi-
strzostwa świata, Tour de France, Giro d’Italia, Wyścig Pokoju i w wie-
lu innych, mniejszych, ale bardzo prestiżowych w świecie kolarskim. 
Jako amator startowałem praktycznie na całym świecie. Ścigałem się: 
w Meksyku, Wenezueli, Kolumbii, USA, Algierii i Turcji. Zawsze uważ-
nie obserwowałem, jak takie imprezy się organizuje, jak zachowują 
się dyrektorzy, uczestnicy. Zdobyłem ogromną i wyjątkową wiedzę, 
i to z punktu widzenia zawodnika. Nie tyle biznesmena, który widzi 
w tym interes, bo to zawsze w moim wypadku jest rzeczą wtórną, ale 
właśnie z perspektywy kolarza.

5ZARZĄDZANIE IMPREZĄ SPORTOWĄ

z Czesławem LangIEM rozmawiał
Olgierd Kwiatkowski

To produkt,
który niesie radość

Trzeba być w środowisku, rozmawiać, znać wielu lu-
dzi, znać języki, bo wtedy o wiele łatwiej jest się za-
prezentować. Ale summa summarum liczy się produkt 
i jego jakość. My gwarantujemy wysoką jakość – mówi 
dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
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Oczywiście, doświadczenie i przeżycia to jedno. Trzeba mieć marze-
nia, wytyczyć sobie cel. Wyścig zacząłem robić 26 lat temu w nowej 
formule. Wcale nie było wtedy perspektywy wielkich pieniędzy. Była 
za to pasja, marzenie, żebyśmy my, Polacy, mieli taki wyścig, jaki mają 
Francuzi, Włosi, Hiszpanie czy inni. Zazdrościłem Włochom, Francu-
zom tej liczby kibiców, tej atmosfery. Mieszkałem przy Lago di Garda. 
Myślałem, kiedy ludzie w Polsce będą tak licznie jeździli na rowerach? 
Cały czas dojrzewała we mnie ta potrzeba zorganizowania wielkiej 
kolarskiej imprezy na poziomie zawodowym. Marzyłem o tym jak 
wcześniej o zdobyciu medalu olimpijskiego.

Ale samymi marzeniami nie zrobi się wyścigu.
CL: Wykonałem ogrom pracy. Ta praca trwa przez cały rok, choć wy-
ścig odbywa się tylko przez tydzień. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy 
już kilkanaście dni po ostatniej edycji Tour de Pologne, jeżdżę i zała-
twiam różne sprawy związane z kolejną edycją. Ustalam koncepcję 
trasy, rozmawiam z samorządami, oglądam drogi, nieustannie nego-
cjuję ze sponsorami.

Ile osób pracuje w pana firmie, ile osób jest zaangażowanych w or-
ganizację wyścigu?
CL: Na co dzień zatrudniam od 12 do 14 pracowników. Ale już sam 
Tour de Pologne to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Musimy za-
kwaterować, wyżywić ponad tysiąc osób. Każda z nich ma zadania 
do spełnienia – przygotować start, metę, zabezpieczyć trasę. To są 
zwykli pracownicy ustawiający barierki, sędziowie, ochrona, marshale 
na motorach. Na to, żeby tour tak sprawnie funkcjonował, musi pra-
cować dużo osób. Wszystko jednak dokładnie planujemy wcześniej.

Kiedy zaczynał pan organizować Tour de Pologne, w Polsce dużo 
bardziej popularny był Wyścig Pokoju. Dzisiejszy sukces był nie-
pewny.
CL: Wyścig Pokoju nie wytrzymał próby czasu. Próbowali go reaktywo-
wać Czesi, Niemcy, były podejmowane próby ze strony polskiej. To nie 
jest takie proste, by dobrze zorganizować wyścig kolarski i umiejętnie  
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Najważniejsze, że jest to produkt, 
który niesie radość. Czy widać 
na trasie, żeby ktoś wygrażaŁ 
pięściami? Czy widać, żeby ktoś 
wyzywaŁ kolarza? Wszędzie 
widać za to biało-czerwone flagi, 
uśmiechy, dziadka z wnuczkiem na 
trasie.
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Czesław Lang i zwycięzca Tour de 
Pologne z 2014 roku Rafał Majka.



go rozpropagować. Świadczą o tym też historie innych wyścigów 
z naszego regionu i nie tylko. Niemcy do 2008 roku organizowali 
Deutschland Tour, a potem go zawiesili. Dziś znowu reaktywowali 
ten wyścig, ale nie ma on rangi World Tour. Nie ma też takiej rangi 
Tour of Austria. Próbowali wejść do tego cyklu Rosjanie z zawodami 
w Soczi, też im się nie udało. A mówimy o bogatych krajach, z dużymi 
tradycjami sportowymi, również kolarskimi.

Przy tej okazji często przypomina mi się pewna historia z początków 
Tour de Pologne, z którą zapoznałem się w archiwach wyścigu. Gdy 
Polacy chcieli zorganizować pierwszy tour, zwrócili się z prośbą do 
Francuzów, którzy mieli już od wielu lat Tour de France. Pytali, jak 
się robi taki wyścig. Francuzi im odpowiedzieli, żeby się w ogóle nie 
brali za organizację, bo to zbyt trudne. W 1928 roku ruszył pierwszy 
wyścig Tour de Pologne. W tym roku odbyła się 76. edycja. To może 
jest trudne, ale my potrafimy sobie z tak wielkim przedsięwzięciem 
poradzić. Niekiedy lepiej niż inni.

Jak bardzo pomogła panu w rozwoju wyścigu przynależność do ko-
larskiej elity? Pan nie ma problemu, żeby spotkać się i porozmawiać 
z szefem UCI?
CL: Trzeba być w środowisku, rozmawiać, znać wielu ludzi, znać ję-
zyki, bo wtedy o wiele łatwiej jest się zaprezentować. Ale summa  
summarum liczy się produkt i jego jakość. My gwarantujemy wysoką 
jakość. Co roku jesteśmy oceniani przez dyrektorów, kolarzy, przez 
ludzi, o których nawet nic nie wiemy. Istnieje komisja działająca przy 

World Tour i wystawia oceny. Na 100 punktów dostajemy 99,7. Gdy-
byśmy nie wypełniali zadań, które stawia wszystkim uczestnikom 
cyklu World Tour, nigdy byśmy nie byli w tym miejscu. Lobbing jest 
niezbędny, ale on nic nie da, jeśli zawiedziemy. Kolarz przyjeżdża na 
wyścig i weryfikuje organizatorów. Nie jesteśmy w stanie niczego im 
narzucić.

Kolarze pana cenią i poważają, także ci najbardziej znani. Podczas 
startu wyścigu długo rozmawiał pan z jednym z najwybitniejszych 
współczesnych kolarzy, zwycięzcą 30. etapów podczas Tour de 
France, Markiem Cavendishem. Czy to pan namówił go do przyjaz-
du do Polski?
CL: Nawet nie musiałem go strasznie o to prosić. Chciał zobaczyć 
nasz wyścig. Mark podjechał do mnie na drugim etapie i powiedział, 
że żałuje, że wcześniej nie uczestniczył w naszym wyścigu. Zapowie-
dział, że wróci do Polski z żoną jako turysta, bo uważa, że Polska jest 
piękna. To jest ten dodatkowy efekt Tour de Pologne. Z dobrej strony 
pokazujemy Polskę. Takich sygnałów dostaję więcej. Lubi u nas star-
tować Pascal Ackermann, czołowy niemiecki sprinter; chwali nas – 
klimat, fantastycznych kibiców – Peter Sagan. Nie musimy zabiegać 
o wielkie gwiazdy.

Ważnym aspektem pana pracy jest współpraca z lokalnymi władza-
mi. Jak pan zabiega o przychylność samorządów?
CL: Nigdy nie chcemy nic za darmo. Jeśli ktoś się angażuje, pono-
si wkład finansowy, to staramy się oddać mu to w formie reklamy,  
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Mark Cavendish podjechał do mnie 
na drugim etapie i powiedział, 
że żałuje, że wcześniej nie 
uczestniczył w naszym wyścigu. 
ZapowiedziaŁ, że wróci do Polski 
z żoną jako turysta, bo uważa, 
że Polska jest piękna. To jest ten 
dodatkowy efekt Tour de Pologne.  
Z dobrej strony pokazujemy Polskę.
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Start tegorocznego Tour de Pologne  
na Rynku Głównym w Krakowie.



pozytywnego wizerunku i wspaniałego widowiska. Tour de Pologne 
nie jest komercyjnym przedsięwzięciem. Nikt nie bierze biletu za to, 
że kibic przyjdzie na start czy metę. Jeśli prezydent miasta jedzie sa-
mochodem przez trasę wyścigu i widzi, że tysiące ludzi ogląda tę ry-
walizację, to czuje, że słusznie zaangażował się w nasz projekt. Widzi 
też swoje miasto w telewizji. Transmisja idzie na cały świat. To do-
skonała promocja. Ale najważniejsze, że jest to produkt, który niesie 
radość. Czy widać na trasie, żeby ktoś wygrażał pięściami? Czy widać, 
żeby ktoś wyzywał kolarza? Wszędzie widać za to biało-czerwone 
flagi, uśmiechy, dziadka z wnuczkiem na trasie. Mieliśmy w tym roku 
tragiczne wydarzenie na trasie – śmierć kolarza. Zorganizowaliśmy 
potem żałobny etap ku pamięci Bjorga Lambrechta. I ten efekt uwy-
puklił wrażliwość polskiego kibica. Bo kiedy jest radość to jest radość, 
a kiedy smutek – to smutek. Ten etap pokazał, że jesteśmy bardzo 
wrażliwym narodem.

Śmierć Bjorga Lambrechta na trasie trzeciego etapu to było ciężkie 
doświadczenie dla pana jako dyrektora Tour de Pologne. Musiał pan 
zarządzać wyścigiem w sytuacji kryzysowej.
CL: Działałem, jakbym sam był zawodnikiem. Nie chciałem zrobić tak 
jak w Giro d’Italia w 2011 roku, kiedy organizatorzy dali przejechać 
kolarzom w zadumie 20 km, a potem wrócili do ścigania. Cały etap 
poświęciłem pamięci naszego kolegi. Konsultowałem tę decyzję z dy-
rektorami grup, kolarzami, Jarosławem Maryczem, który jest prezesem 
Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych w Polsce. Robiłem to, co czułem, 
że będzie najlepsze, aby oddać cześć koledze, który zginął. Bo peleton 
kolarski to jedna wielka rodzina. To była forma szczególnego pożegna-
nia. Nie było lepszego rozwiązania. Gdybyśmy wszyscy siedzieli w ho-
telu, to nie miałoby sensu. Dzień po tragedii peleton jechał w ciszy, 
nie rywalizował, grupy zmieniały się co siedem kilometrów. Na końcu 
zawodnicy zespołu Lotto-Soudal wjechali jako pierwsi i w przejmującej 
ciszy na Kocierzy oddali hołd koledze. Rozmawiałem także ze sponso-
rami. Oni zrezygnowali tego dnia z ekspozycji reklamowej. To piękny 
gest. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, trzeba wykazać się wyczuciem. To 

nie jest łatwe. Cały ciężar odpowiedzialności spoczywał na moich bar-
kach. Nie miałem wiele czasu. Ale musiałem zdecydować i zdecydowa-
łem. Wiele osób później uszanowało naszą decyzję.

Ilu kibiców na trasie obejrzało w tym roku Tour de Pologne?
CL: W ubiegłym roku wyścig bezpośrednio oglądało trzy miliony 
widzów. Według naszych szacunków w tym roku mogło być 10–20 
procent więcej. 

Jak pan widzi przyszłość wyścigu?
CL: Dalej chcemy się rozwijać. Mamy też kolejny ciekawy kolarski pro-
jekt – Orlen Wyścig Narodów. W tym wyścigu ścigają się reprezenta-
cje, kolarze ścigają się spontanicznie, bez słuchawek. Pierwszą edycję 
mamy za sobą, doskonalimy kolejną. 

Nie mogę pana nie zapytać o to, jak to się dzieje, że mamy tak do-
brze zorganizowany wyścig, kilku kolarzy w światowej czołówce, 
a Polski Związek Kolarski ma takie problemy organizacyjne i finan-
sowe?
CL: Potencjał dyscypliny mamy ogromny. Na mistrzostwach Europy 
Marta Lach zdobyła srebrny medal w wyścigu do lat 23, Stanisław 
Aniołkowski był czwarty. Mamy dużo talentów. W organizowanych 
przed każdym etapem wyścigach Kinder+Sport Mini Tour de Pologne, 
nad którymi patronat objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, wzięło 
udział 3 tys. dzieci. Na start przyjeżdżają doskonale zorganizowane 
kluby. Zawodnicy mają jednakowe rowery, takie same stroje. Na dole 
kolarstwo dobrze działa. Bardzo trudno mi mówić o tym, co dzieje się 
w związku. 

Nie chciałby pan podjąć się próby naprawy sytuacji w PZKol?
CL: Środowisko kolarskie nie zrozumiałoby tego, co chciałbym robić. 
Mogę doradzić, pomóc, ale nie wyobrażam sobie siebie jako prezesa. 
To nie wchodzi w grę. Skupiam się na tym, żeby dobrze robić to, co 
do tej pory robiłem.
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ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz w najpopularniejszych 
ogólnopolskich serwisach z ofertami pracy. 

Efekt jest taki, że oferta trafia do przeciętnego Kowalskiego, który 
akurat szuka pracy i podejmie się każdego wyzwania, a nie do specja-
listy z branży. Wielokrotnie słyszałem od przedstawicieli organizacji 
sportowych, że otrzymują aplikacje od przypadkowych osób, które 
desperacko szukając pracy, wysyłają swoje CV, nawet jeśli ich do-
świadczenie nie spełnia wymaganych warunków.

Jeśli chcemy zaoszczędzić czas, budżet, nerwy i uniknąć niepotrzeb-
nej analizy źle sprofilowanych zgłoszeń czy rozmowów rekrutacyj-
nych „na siłę” –  to najważniejszym elementem całej rekrutacji będzie 
dla nas wybór odpowiedniego miejsca, gdzie szukamy kandydatów.

Dotrzyj do węższej, ale sprawdzonej i jasno 
określonej grupy docelowej

Ludzie pracujący w branży sportowej oraz osoby aspirujące do tego 
miana to wąska i dość specyficzna grupa. Zastanów się, które miejsca 
w sieci odwiedzają idealni kandydaci do pracy. Oto niektóre z nich:

1. Social media (Facebook, Twitter) 
Publikacja ogłoszenia we własnych kanałach społecznościowych to 
pierwszy, naturalny i darmowy krok, który możemy wykonać. Jest 
duża szansa, że wśród najbardziej oddanych kibiców znajdziemy osoby 
z doświadczeniem, które chętnie podejmą pracę w naszej organizacji.

Brak odpowiednich kandydatów, zbyt duża liczba niedopasowanych 
CV, rotacja pracowników, ograniczony budżet na rekrutację – brzmi 
znajomo? To właśnie najczęstsze problemy, które sygnalizują mi pra-
codawcy w branży sportowej. Mała liczba ofert, niejasna ścieżka ka-
riery i słaby proces rekrutacyjny to z kolei największe mankamenty, 
z którymi borykają się szukający pracy kandydaci.

Wszystkie te problemy jesteśmy w stanie niskim kosztem rozwiązać, 
wprowadzając w swojej organizacji nieco odmienione podejście do 
procesu rekrutacji. Warto też postawić na tzw. employer branding, 
czyli – najprościej mówiąc – budowę pozytywnego wizerunku naszej 
organizacji jako pracodawcy. 

Jakość kandydatów zależy od miejsca, 
gdzie ich szukasz

Słynny włoski klub piłkarski Juventus w ciągu roku otrzymuje  
55 tysięcy CV od osób marzących o pracy dla niego. Dla pracowników 
działu HR „Starej Damy” największą zmorą jest przebrnięcie przez 
taką liczbę aplikacji. Dlatego większość kadr Juventusu stanowią byli 
stażyści, osoby wyłowione poprzez serwis LinkedIn lub „transfery” 
z innych klubów.

W Polsce – szczególnie biorąc pod uwagę najpopularniejsze dyscy-
pliny sportu – również nie brakuje chętnych do pracy. Dobre kandy-
datury „giną” jednak pod natłokiem liczby zgłoszeń. Większość orga-
nizacji sportowych szukając pracowników, ogranicza się do publikacji 

Damian Jursza, twórca PracaSport.pl
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Rekrutacja pracowników

Jak znaleźć dobrego 
pracownika w branży 
sportowej?

Znalezienie nowych, wartościowych pracowników to jeden z największych pro-
blemów, z jakimi borykają się pracodawcy w Polsce. Proces ten zabiera mnó-
stwo czasu, kosztuje i nie daje gwarancji, że zakończy się oczekiwanym rezulta-
tem. Jak zatem skutecznie rekrutować pracowników w branży sportowej?



pracownicy. Warto zadbać o to, aby oferta była przemyślana, zgodna 
z rzeczywistością, a wymagania adekwatne do zakresu obowiązków. 
Nie zapomnijmy o świadczeniach, na które może liczyć pracownik. 
Starajmy się zawrzeć coś, co wyróżnia naszą ofertę na tle innych i jest 
dla kandydatów wartością dodaną.

Zadbaj o przejrzysty proces rekrutacyjny

Warto pamiętać, że osoby biorące udział w rekrutacji mają wpływ na 
to, jak na zewnątrz mówi się o naszej organizacji. To, że dane zgłosze-
nie zostało odrzucone, wcale nie musi być powodem, aby wrażenia 
osoby aplikującej były negatywne. Wystarczy, że w sposób terminowy 
i elegancki będziemy informować o każdym etapie rekrutacji – tak-
że o jej zakończeniu. Czasami krótki telefon lub wiadomość e-mail 
w stylu: „Rekrutacja była wyrównana, pańska kandydatura była bar-
dzo mocna, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na innego kandydata. 
Dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłości” sprawia, że osoba, 
która nie otrzymała pracy, i tak ma pozytywny obraz całego procesu 
rekrutacyjnego, a co za tym idzie – także organizacji i osób z działu HR.

Dlaczego nie warto palić za sobą mostów? Grupa odrzuconych osób 
w fazie rekrutacji jest zawsze większa niż liczba osób zatrudnionych, 
a to już wystarczający powód, aby zadbać o ich opinię.

Dla osób szukających pracy każde, nawet zdawkowe słowo „dziękuję” 
od potencjalnie wymarzonego pracodawcy jest bardzo ważne. Warto 
też pamiętać, że osoby, które nie nadawały się w trakcie pierwszego 
procesu rekrutacyjnego, w przyszłości mogą się rozwinąć i być ideal-
nym kandydatem na przykład na inne stanowisko.

Chociaż wydaje się to trudne, warto poświęcić odpowiednią ilość 
czasu na pierwszym etapie rekrutacji. Odpowiednie przygotowanie 
całego procesu zaowocuje zaoszczędzeniem czasu w dalszej perspek-
tywie, a do tego pozwoli dotrzeć do lepszych kandydatów oraz wpły-
nie pozytywnie na wizerunek firmy.

2. LinkedIn
Największy serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach 
zawodowo-biznesowych to świetne miejsce na pozyskanie nowych 
pracowników. Kandydatów możemy szukać aktywnie (odezwać się 
do wytypowanych przez nas osób) lub biernie poprzez publikację 
ogłoszenia na naszym profilu. Szczególnie w przypadku wąskich spe-
cjalizacji pierwsza metoda może być najskuteczniejszą drogą,  przez 
co jest  bardzo często praktykowana przez tzw. headhunterów. 

3. Grupy branżowe na Facebooku
Grupy tematyczne na Facebooku to nie tylko dyskusje, ale także 
dobre miejsce na szukanie potencjalnych pracowników. Publikacja 
ogłoszenia jest darmowa i daje nam gwarancję, że trafiamy do odpo-
wiedniej grupy odbiorców. Dodatkowo już na pierwszym etapie je-
steśmy w stanie wejść w interakcję z potencjalnymi kandydatami, od-
powiadając na ich pytania w komentarzach. Aktualnie na Facebooku  
istnieją trzy grupy, gdzie możemy spróbować poszukać zaintereso-
wanych osób:

Marketing sportu i media sportowe (5517 członków)
Praca w branży sportowej (2218 członków)
Zatrudnię instruktora – praca dla instruktorów / instruktor 
sportu / trener (672 członków)

4. PracaSport.pl
PracaSport.pl to największy w Polsce serwis o branży sportowej. Po-
wstał w 2013 roku i porusza tematykę biznesu, mediów, marketin-
gu i technologii. Integralną częścią strony jest dział z ofertami pracy. 
Stronę odwiedza miesięcznie blisko 15 tysięcy internautów, a ponad 
10 tysięcy osób obserwuje ją na Facebooku. Publikując tu ogłoszenie, 
mamy pewność, że dotrze do ściśle sprofilowanej grupy odbiorców. 
Istnieje możliwość umieszczenia oferty w dwóch wariantach: darmo-
wym oraz premium, który zapewnia dotarcie do szerszej grupy zain-
teresowanych.

Dopracuj treść ogłoszenia

Wybór odpowiedniego miejsca to jedno, ale nie wolno zapominać 
o samej treści naszego komunikatu. Ogłoszenie rekrutacyjne to 
pierwsza wizytówka naszej organizacji, z którą stykają się potencjalni 

11REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Do biura Juventusu Turyn wpływa 
rocznie 55 tys. CV.



12 FORUM TRENERA ZARZĄDZANIE SPORTEM

Zarządzanie marką

Budowanie marki osobistej każdy z nas realizuje co-
dziennie. Bez względu na to, czy jesteś w domu czy 
na boisku lub bieżni, czy trenujesz, czy bierzesz udział 
w zawodach. Bez względu na to, czy jest zima czy lato. 
Swoją markę osobistą i swój wizerunek budujesz teraz 
dzięki social mediom przez 365 dni w roku, 24 godziny 
na dobę. 

Ty
marka
osobista

Zuzanna Gąsiewska
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Dlaczego? Ponieważ: 
• świadomość samego siebie – własnego „ja”, ciała, swoich 

możliwości, predyspozycji 
• celowe i skuteczne działanie
• umiejętność radzenia sobie ze stresem
• wewnętrzna motywacja
• przekraczanie granic i wychodzenie poza strefę komfortu

przekładają się na pozytywne efekty także w biznesie i w życiu prywat-
nym. Powyższe cechy, które na potrzeby naszej wypowiedzi nazwiemy 
„cechami prawdziwego sportowca”, są w cenie na rynku pracy. To ich 
m.in. szukają w pracownikach specjaliści od rekrutacji. To także dzięki 
nim prowadzenie własnej działalności, firmy czy biznesu jest łatwiejsze.

To „cechy prawdziwego sportowca” sprawiały, że moje koleżanki z li-
ceum sportowego, najlepsze zawodniczki w pięcioboju nowoczesnym, 
silnie zmotywowane do działania i osiągania celów, biegły rano na ba-
sen, potem na lekcje, trening i kolejne zajęcia i na obu polach osiągały 
najwyższe wyniki.

Twoja marka osobista to to, co ludzie o tobie mówią, gdy wychodzisz 
z pokoju – jak powiedział twórca i prezes Amazon.com, Jeff Bezos.

Skoro więc i tak codziennie budujesz swoją markę osobistą, możesz 
to robić celowo i świadomie albo na zasadzie „jakoś to będzie”. 

Zakładam jednak, że skoro jesteś zawodniczką, zawodnikiem, trener-
ką lub trenerem, to opcja „jakoś to będzie” nie jest tą, którą wybierasz. 
Wierzę, że planujesz cele krótko- i długoterminowe, że analizujesz 
swoje osiągnięcia. Myślę, że w miarę możliwości starasz się rozwijać, 
korzystać z wiedzy innych. Wychodzisz poza własną strefę komfortu 
i testujesz nowe bodźce treningowe, które mogą poprawić twoje wy-
niki lub wyniki twoich zawodników.

Mam też szczerą nadzieję, że te zachowania powtarzasz w życiu pry-
watnym. Tak naprawdę to mam pewność, że tak jest. Wiem, że tak 
jak się zachowujesz w sporcie, taka/taki jesteś w życiu osobistym. 
I to jest jedna z najcenniejszych wartości, jakie masz w sobie. 
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No dobrze, ale czy posiadanie takich cech i stosowanie ich w okre-
sie szkolnym wystarczy, aby maksymalnie wykorzystać swój życiowy 
potencjał marki osobistej? Jako odpowiedzią posłużę się pytaniem: 
A czy posiadanie cech psychofizycznych wystarczy do bycia olimpij-
czykiem? Właśnie. Potencjał to jedno, a wykorzystanie to drugie. 

Jeśli bardzo nam na czymś zależy, angażujemy się w to, wkładamy 
serce, energię i zapał. A czy zależy ci na tym, aby w swoim życiu wyko-
rzystać jak największą część osobistego potencjału, potencjału swojej 
marki osobistej? 

Chcesz się dowiedzieć, co zrobić, by celowo i świadomie budować 
swoją markę osobistą? Zapraszam ze mną!

Usiądź wygodnie, rozluźnij się i pomyśl o tym, jaka/jaki jesteś. I od-
powiedz sobie na jedno, bardzo ważne pytanie: Jaki masz pomysł na 
siebie? 

 „Na dziś mam pewne pomysły, ale może po głębszej analizie trzeba 
będzie to wszystko przemodelować. Dobrze jest, jak się ma pomysł 
na siebie. Ja go mam i chcę go realizować. Ale czy będzie to ta ścieżka, 
tego nie wiem” – tak skomentował swój start na 800 m Adam Kszczot 
w 2017 roku na Mistrzostwach Świata w Londynie, a jego opinii wy-
słuchał Robert Zakrzewski z portalu festiwalbiegowy.pl.

Ten utalentowany lekkoatleta ukończył dwustopniowe studia na Wy-
dziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Od wspo-
mnianego wywiadu w Londynie zdobył m.in. na swoim koronnym 
dystansie 1. miejsce w 2018 roku w Halowych Mistrzostwach Świata 
w Birmingham, w biegu na 800 metrów 1. miejsce w Indoor Grand 
Prix w Glasgow oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Europy. Poza tym 
cały czas uczestniczy w prestiżowych mitingach lekkoatletycznych, 
w których stale zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce. Szykuje się 
do igrzysk olimpijskich w Tokio. Od 2017 roku prowadzi mowy mo-
tywacyjne. Został ojcem. Równolegle nieustannie rozwija się w kilku 
rolach: zawodnika, głowy rodziny oraz „profesora Kszczota”. Buduje 
tym samym podwaliny pod kolejny etap swojego życia – także za-
pewne już zaplanowany – czas po zakończeniu kariery zawodniczej. 
Sposób na tworzenie wizerunku przez „profesora” to godny polecenia 
przykład na spójne i skuteczne budowanie marki osobistej oraz wi-
zerunku. 

Spójny przekaz z osobowością to podstawa! Na bieżni, podczas tre-
ningów, zawodów, wywiadów, rozmów twarzą w twarz Adam Kszczot 
jest sobą i zawsze jest taki sam. Elokwentny, skoncentrowany, lekko 
moralizatorski, zdecydowany i pewny siebie.

Gdy pojawia się w przekazie dysonans (np. osobisty kontakt vs wy-
wiad), marka osobista traci na wiarygodności. Dlatego tak ważne jest 
budowanie siebie – swojej marki osobistej – w zgodzie z własny-
mi przekonaniami i własnym światem wartości. Przecież to własne  
odbicie codziennie widzisz w lustrze. Podobnie inni widzą twoją 
twarz, czyli twój wizerunek, który tworzysz każdego dnia poprzez to, 
jak się zachowujesz, co robisz, jak traktujesz ludzi, trenerów, innych 
zawodników, jakich wyborów dokonujesz i jak podchodzisz do życia 
i sportu. 

Daj się poznać! Jeśli nikt poza rodziną nie wie o tobie nic, nie dziw 
się, że sponsorzy nie dzwonią do ciebie codziennie z prośbą o podpi-
sanie kontraktu. Na szczęście, dzięki ogólnemu dostępowi do techno-

logii sama/sam możesz budować świadomość innych na twój temat, 
na temat twoich zainteresowań, twoich dokonań. Nie tylko tych spor-
towych, ale także zawodowych czy naukowych. Dobrze prowadzone 
social media, a może inaczej, świadome budowanie swojego wizerunku 
poprzez social media – to jeden ze sposobów na zaprezentowanie sie-
bie szerszemu gronu odbiorców. Pamiętaj też, że kluczem do sukcesu 
są nie tylko superfotki, ale przede wszystkim wartość informacyjna, 
rzetelność oraz dostosowanie treści do kanału komunikacyjnego (jak 
np. Facebook, Instagram). Pamiętaj, dziel się z innymi swoimi warto-
ściami, prezentuj się świadomie i w przemyślany sposób dobieraj part-
nerów komunikacji oraz miejsca, gdzie się pojawiasz i z których wrzu-
casz relacje. Sponsorów interesuje nie tylko wynik, ale często również 
to, do kogo – dzięki tobie – mogą dotrzeć ze swoim przekazem. 

Rozwój i sprawdzanie się w innych dziedzinach to – jak mawiają – 
last but not least. Życie to nie film. Scenariusze możemy pisać różne, 
ale nigdy nie możemy być pewni, który zostanie zrealizowany. Warto 
zatem przygotować się na różne sytuacje i nie zapominać o szerokim 
samorozwoju i edukacji. Jednym ze skutecznych sposobów jest za-
dbanie o znajomość języków, wykształcenie, obycie biznesowe oraz 
sprawdzanie się we współpracy ze środowiskami pozasportowymi. 
Skąd wiemy, że coś lubimy, a czegoś nie? Przekonujemy się zazwyczaj 
dopiero wówczas, gdy coś poznamy, spróbujemy, poobserwujemy 
z bliska. 

To jak? Masz już pomysł na siebie? Jeśli jeszcze nie, to zacznij świado-
me budowanie marki osobistej właśnie od odpowiedzi na powyższe 
pytanie. Zachęcam cię do skorzystania ze wsparcia trenera, psycho-
loga, menedżera lub mentora. Tylko pamiętaj, oni  pomogą ci znaleźć 
odpowiedź, ale nie zaczną za ciebie działać. 

Pocieszę cię. Większość pracy masz już za sobą, bo znasz przecież swoje 
mocne i słabe strony, znasz siebie i wiesz, co cię motywuje oraz jak bar-
dzo potrafisz wyjść poza strefę własnego komfortu. Wierzę, że wybie-
rzesz się w podróż do skutecznego budowania swojej marki osobistej.

PAMIĘTAJ:
• Marka osobista – to Ty!
• Markę osobistą budujesz codziennie – 24 godziny na dobę.
• Budowanie twojej marki osobistej – to proces!
• Markę osobistą, podobnie jak dobre imię, buduje się latami, 

ale można ją stracić w mgnieniu oka.
• Wizerunek to tylko część twojej marki osobistej.
• Wspieraj budowanie swojej marki/siebie na doświadczeniu 

innych, ale ostatecznie sama/sam odpowiadaj na wszystkie 
pytania i bierz za nie odpowiedzialność.

ZARZĄDZANIE MARKĄ 15

ZuzANNA Gąsiewska

PR-owiec z ponaddwunastoletnim doświadczeniem, z wykształ-
cenia dziennikarka i menedżer sportu, miłośniczka sportu, ama-
torsko uprawia swimrun i triathlon, prowadzi szkolenia i warsztaty  
z zakresu budowania marki osobistej i wizerunku.



z AnNĄ Ziobroń rozmawiał
Piotr Popławski
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Sponsoring sportu

Spoglądamy już 
w kierunku Tokio

PKN ORLEN jest obecnie największym sponsorem i mecenasem polskiego 
sportu. Wspiera także Ministerstwo Sportu i Turystyki w wielu społecznych 
projektach – team100 i Szkolny Klub Sportowy.
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Czym spowodowane jest zaangażowanie firmy w sponsoring sportu?
AZ: Potencjał sportu w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy wciąż 
rośnie i to jest dla nas bardzo istotny czynnik. W obszarze sponsoringu 
kierujemy się zasadą obopólnych korzyści. Wybieramy takie projekty, 
w których widzimy realną szansę biznesową, co przekłada się rów-
nież na budowanie sympatii do naszej marki i jednocześnie generuje 
realne korzyści finansowe. Z kolei wspierani przez nas sportowcy 
otrzymują możliwość rozwijania swojej kariery, stabilizację i  komfort 
trenowania oraz rozwoju osobistego. Chcemy także umacniać po-
strzeganie PKN ORLEN jako firmy, która promuje zdrowy styl życia 
w szerokiej społecznej perspektywie. 

Jakie dokładnie projekty sportowe realizuje PKN ORLEN?
AZ: Naturalnym polem naszego działania jest współpraca z branżą 
motorsportową, stąd też jednym z głównych projektów koncernu 
jest ORLEN Team, który rozwijamy od 20 lat. W barwach zespo-
łu startuje wielu zawodników związanych z różnymi dziedzinami 
sportów motorowych – od rajdów terenowych, po Rajdowe Samo-
chodowe Mistrzostwa Polski, żużel, a nawet motoparalotniarstwo. 
W każdej z tych dziedzin nasi zawodnicy odnoszą duże sukcesy lub 
rozwijają swój potencjał jako młodzi sportowcy. Część z nich na-
leżała do naszej Akademii ORLEN Team, w której rozwijamy mło-
de talenty – ostatnio w zawodach kartingowych. Do tego obszaru 
zaliczam także nasz najgłośniejszy ostatnio projekt – współpracę 
z Robertem Kubicą i ROKiT Williams Racing. Wspieramy także re-
prezentantów i reprezentacje naszego kraju – siatkarskie drużyny 
narodowe oraz stworzoną przez nas Grupę Sportową ORLEN, do 
której należą m.in. wybitni polscy lekkoatleci i kolarze torowi. Je-
steśmy również sponsorem zespołu piłki nożnej Wisła Płock oraz 
zespołu piłki ręcznej, który jest wicemistrzem Polski. To z grub-
sza tyle, jeśli chodzi o sport zawodowy. Nie zapominamy również 
o amatorach, wspierając wiele polskich mniejszych klubów i sekcji 
sportowych. W naszej strategii kładziemy również bardzo duży na-
cisk na szkolenie dzieci i młodzieży, tak aby już teraz poszukiwać 
następców dzisiejszych mistrzów. Co roku organizujemy również 
dwie bardzo duże imprezy sportowe – ORLEN Warsaw Marathon 
oraz Verva Street Racing.

Czy da się przeliczyć korzyści, jakie przynosi dla firmy zaangażowa-
nie w sport?
AZ: Mamy do dyspozycji liczne narzędzia, które pomagają nam określić  
korzyści płynące ze wspierania sportu – przy naszej skali zaangażo-
wania w sponsoring są one niezbędne. Ekwiwalent reklamowy jest 

Forum Trenera: Jakie miejsce w strategii sponsoringowej PKN OR-
LEN zajmuje sport?
Anna Ziobroń, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsorin-
gu i Eventu: Jest to kluczowy element naszej strategii obok sponso-
ringu społecznego. Wspieramy różne sportowe przedsięwzięcia, choć 
z oczywistych względów najbliżej nam do motorsportu, bezpośrednio 
wpisującego się w profil firmy. Chcemy jednak być także obecni w in-
nych dyscyplinach, które są pozytywnie odbierane przez Polaków. 
Wszystkie nasze działania sponsoringowe traktujemy jako projekty 
długofalowe, dzięki czemu w odbiorze społecznym PKN ORLEN jest 
coraz silniej postrzegany jako mecenas polskiego sportu. Zależy nam 
na tym, żeby to skojarzenie umacniać.
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Wielu zawodników, którzy zasilają 
dziś szeregi Grupy Sportowej ORLEN, 
to byli uczestnicy ministerialnego 
programu TEAM100, który szkoli 
mŁode kadry i przygotowuje JE do 
rywalizacji na międzynarodowych 
arenach sportowych. PKN ORLEN 
jest również partnerem programu 
Szkolny Klub Sportowy 

Grupa kolarzy torowych objętych 
wsparciem PKN Orlen.



jednym z nich, ale być może nawet istotniejsze są badania, dzięki 
którym widzimy, w jakim stopniu fakt, że sponsorujemy danego spor-
towca czy dyscyplinę, wpływa na postawy konsumenckie. Korzyści 
płynące z zaangażowania w sport mogą mieć także wymiar jakościo-
wy. Ciekawym przykładem jest rajd Dakar. Podczas udziału w tym 
najtrudniejszym rajdzie świata zawodnicy ORLEN Team testują oleje 
i smary w ekstremalnych warunkach, co naszym technologom daje 
istotną informację zwrotną.

Które z projektów firma realizuje przy współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki?
AZ: Ministerstwo Sportu i Turystyki patronuje licznym naszym ini-
cjatywom, tym bardziej jeśli mówimy o sporcie zawodowym. Wielu 
zawodników, którzy zasilają dziś szeregi Grupy Sportowej ORLEN, 
to byli uczestnicy ministerialnego programu team100, który szkoli 
młode kadry i przygotowuje je do rywalizacji na międzynarodowych 
arenach sportowych. PKN ORLEN jest również partnerem programu 
Szkolny Klub Sportowy, który w wielkim stylu powrócił do szkół w ca-
łej Polsce, obejmując swoim zasięgiem już blisko 350 tysięcy dzie-
ciaków. Wszystko za sprawą Ministerstwa Sportu i Turystyki, które 
przywróciło Program SKS. 

Czy firma czuje szczególną satysfakcję, widząc, jakie sukcesy od 
momentu nawiązania współpracy odnoszą polscy lekkoatleci? Czy 
to jest „sztandarowy produkt sponsoringowy” firmy?
AZ: Każdy sukces polskiego sportowca nas cieszy, jesteśmy dumni 
z każdego medalu zdobytego przez reprezentantów Polski na impre-

zach europejskiej i światowej rangi. Z pewnością polscy lekkoatleci 
są obecnie jedną z najmocniejszych grup, świadczą o tym wyniki  
osiągnięte podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow czy nie-
dawnych 8. Drużynowych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Wszy-
scy spoglądamy już w kierunku Tokio, gdzie w przyszłym roku odbędą 
się igrzyska olimpijskie. Jestem przekonana, że wśród polskich meda-
listów tej imprezy nie zabranie tych wspieranych przez PKN ORLEN.

Jak państwo oceniają współpracę z Polskim Związkiem  
Piłki Siatkowej?
AZ: Współpraca rozwija się bardzo harmonijnie. Gratulujemy naszym 
siatkarzom awansu do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Wspie-
ramy polską siatkówkę od wielu lat, a współpracę z PZPS stale roz-
wijamy. Naszym ostatnim wspólnym projektem są Szkolne Ośrodki 
Siatkarskie, w ramach których kształcą się utalentowani zawodnicy 
i zawodniczki, następcy dzisiejszej kadry narodowej.

Czy firma postawiła sobie nowe cele sponsoringu sportu w przy-
szłości?
AZ: Naszym celem jest umacnianie pozycji PKN ORLEN w obszarach, 
w których już funkcjonujemy. Systematycznie powiększamy naszą 
obecność w sponsoringu polskich sportowców i drużyn, ale też nie 
podejmujemy takich decyzji pochopnie. Każda tego typu umowa jest 
wcześniej dogłębnie analizowana. Bardzo zależy nam na rozwijaniu 
naszych projektów związanych ze sportem amatorskim i kreowaniem 
przyszłych mistrzów.
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Grupa sportowa PKN Orlen z prezesem Danielem 
Obajtkiem (w środku, w okularach) i Anną Ziobroń 
(druga z lewej).



GRUPA SPORTOWA

PKN ORLEN
Anita WŁodarczyk lekkoatetyka

Piotr MaŁachowski lekkoatletyka

Oktawia Nowacka pięciobój nowoczesny

Maria Andrejczyk lekkoatletyka

Piotr Lisek lekkoatletyka

PaweŁ Fajdek lekkoatletyka

Patryk Adamczyk lekkoatletyka

Łukasz Krawczuk lekkoatletyka

Jakub Krzewina lekkoatletyka

RafaŁ Omelko lekkoatletyka

Karol Zalewski lekkoatletyka

Justyna Święty-Ersetic lekkoatletyka

MaŁgorzata HoŁub-Kowalik lekkoatletyka

Iga Baumgart-Witan lekkoatletyka

Aleksandra Gaworska lekkoatletyka

Patrycja Wyciszkiewicz lekkoatletyka

Martyna Dąbrowska lekkoaletyka

Sylwester Bednarek lekkoatletyka

Angelika Cichocka lekkoatletyka

Agata Ozdoba-BŁach judo

Anna KieŁbasińska lekkoatletyka

Tomasz Jaszczuk lekkoatletyka

Mateusz Rudyk kolarstwo torowe

RafaŁ Sarnecki kolarstwo torowe

Krzysztof Maksel kolarstwo torowe

Maciej Bielecki kolarstwo torowe

Patryk Rajkowski kolarstwo torowe

Urszula Łoś kolarstwo torowe

Wojciech Pszczolarski kolarstwo torowe

Anna Sabat lekkoatletyka

Remigiusz Olszewski lekkoatletyka

Krystian Zalewski lekkoatletyka

PaweŁ WiesioŁek lekkoatletyka

Sofia Enaoui lekkoatletyka

Ewa Swoboda lekkoatletyka
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Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport 
dotyczący wartości rynku sportowego w Pol-
sce. Według wyliczeń instytutu wartość branży 
w 2018 roku wyniosła blisko 10 mld. Jest to lep-
szy wynik niż w poprzednich latach i plasuje Pol-
skę na 8. miejscu na tle Unii Europejskiej. 

Firma Kantar Media na zlecenie UEFA przepro-
wadziła badanie dotyczące wizerunku Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Według raportu PZPN 
odnotowało wzrost w każdej kwestii. Badaniu 
podlegały takie obszary, jak na przykład: zain-
teresowanie sportem (piłką nożną), wizerunek  
organizacji, komunikacja związku. Poprzedni ra-
port ukazał się w 2016 roku.

POLADA 2018  to nazwa raportu opublikowane-
go przez Polską Komisję Antydopingową. W do-
kumencie poruszono kwestie kontroli antydopin-
gowych, szkoleń oraz podejmowanej współpracy 
międzynarodowej. Raport jest zbiorczym podsu-
mowaniem pierwszego roku działalności Komisji. 
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Raporty:



W listopadzie odbędzie się konferencja Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Wydarzenie będzie mieć 
miejsce w Katowicach i potrwa 4 dni (4–7.11.2019 r.). Wśród prelegentów będziemy mogli wysłuchać przyszłe-
go prezydenta WADA – Witolda Bańki. O programie konferencji oraz prelegentach można przeczytać na: 
www.wada2019.org

Play the Game. W dniach 13–16 października 2019 r. na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich 
w Colorado Springs (USA) odbędzie się konferencja podejmująca temat sportu w zakresie zarzą-
dzania, zwalczania korupcji oraz działań antydopingowych. Szczegółowe informacje dostępne 
są pod linkiem: www.playthegame.org

Akademia Zarządzania Sportem ogłosiła terminy kolejnych szkoleń na PGE Narodowym. 1–2 października 2019 r.  
– Zarządzanie strategiczne związkiem sportowym. 21 października – Zarządzanie marką w sporcie. Konferencja 
będzie skupiać się wokół tematów budowania i zarządzania marką sportową oraz roli trenera w kształtowaniu 
kariery pozasportowej. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.zarzadzaniesportem.org

www.erasmusplus.org.pl – strona unijnego programu Erasmus+,  który skupia się na edukacji młodzieży w dzie-
dzinie sportu. Ze strony internetowej możemy dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach (np. Europejski Tydzień 
Młodzieży, Bieg Erasmusa+), naborach ofert na dofinansowanie projektów w obszarze sportu, a także zapisać się 
na aktualnie prowadzone szkolenia. 

www.aroundtherings.com – strona internetowa, na której publikowane są aktualności dotyczą-
ce sportu olimpijskiego w ujęciu globalnym.

www.insidethegames.biz – znajdują się na niej najważniejsze aktualności ze świata sportu, ciekawe publikacje 
oraz kluczowe raporty. Przydatny adres, dla każdego kto jest związany z branżą sportową. 
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Ruszył program SKAUT. Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy został operatorem krajowym programu. Inicjatywa 
ma na celu wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży po-
przez m.in. przeprowadzanie badań poziomu sprawności fizycz-
nej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych 
sportów, ale również stworzenie systemu komunikacji między 
środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi. Programem zo-
staną objęci uczniowie klas IV–VIII. 

Polska Fundacja Narodowa przedłużyła działalność programu team100 do czerwca 
2020, tym samym zapewniając wsparcie finansowe 250 perspektywicznym sportow-
com przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich.

KONFERENCJE:

Polecane strony internetowe:

PROGRAMY:


